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Inleiding
“Never compromise yourself, it’s all you got.” – Janis Joplin

Janis Joplin (1943 - 1970) was de eerste vrouwelijke rockster. Met haar rauwe stem en eigen

performancestijl maakte ze eind jaren zestig indruk als zangeres bij Big Brother & The Holding Company

en werd ze in korte tijd een van de grootste sterren in de rockwereld. Joplin werd gezien als de eerste witte

blueszangeres; ze gebruikte in haar muziek ‘zwarte’ stijlen en invloeden van haar grote voorbeeld Bessie

Smith. Joplin maakte met Big Brother & The Holding Company deel uit van de scene van San Francisco,

de plaats waar een nieuwe cultuur opbloeide en waar de rockmuziek ontsprong. Janis Joplin werd een

icoon van de jaren zestig en is in het nu nog steeds bekend door haar songs “Bobby McGee” en “Mercedes

Benz”, die klassiekers zijn geworden. Janis Joplin’s carrière duurde slechts vier jaar, vanaf het moment

dat ze een ster werd totdat ze op zevenentwintigjarige leeftijd overlijdt aan een overdosis heroine in

oktober 1970.

Janis Joplin roept het beeld op van de koningin van de tegencultuur van de jaren zestig, vrij en wild,

ongeremd. Zij bewoog zich als ‘one of the boys’ in de mannelijke wereld van de rock, eigende zich de

levensstijl, manier van zingen en podiumpresentatie toe en werd een “hippie”-sekssymbool. Janis Joplin

zocht haar eigen weg, haar vrijheid, en streefde er naar los te komen van de vaststaande patronen en

verwachtingen die in die tijd, plaats en context van haar verwacht werden, en waarmee zij was opgevoed

in het conservatieve Port Arthur, Texas. Tegelijkertijd was het verlangen geaccepteerd, en vooral geliefd,

te worden altijd aanwezig.

Zoals de meeste zangeressen in die tijd, schreef Joplin zelf niet veel eigen songs, maar interpreteerde voor

het grootste deel die van anderen. Zij maakte deze songs echter van haarzelf op een manier waarop weinig

anderen dat doen. Ze zong ze niet zonder meer, het was alsof ze een gevecht met ze aanging. Critici

verweten haar dat “she strangled them to death”, maar tegelijkertijd kun je zeggen dat ze ze ook een nieuw

leven gaf. Een vergelijkbare relatie had ze met de muzikale vorm die haar het meest inspireerde, de blues.

De muziek laat horen hoe Janis Joplin in staat was elke song haar eigen interpretatie te geven, elke cover

wordt haar eigen song (met Ball and Chain als artistiek hoogtepunt, daarnaast classics als Summertime).

Daarnaast schreef ze ook zelf songs, zoals Kozmic Blues (dat gezien kan worden als een reflectie van

Joplins eigen existentiële levensfilosofie, of haar weltschmertz) en Move Over (waarin de relatie tussen

mannen en vrouwen centraal staat). Janis Joplin zingt vanuit de ervaring van een vrouw (het thema van

veel van de songs was de pijn van relaties vanuit vrouwelijk – en persoonlijk perspectief), maar ze zingt

niet alleen over de dingen, haar muziek lijkt een directe expressie te zijn van die ervaring, het gevoel. Het

is letterlijk haar stem, die je - ook zonder woorden - rechtstreeks in de ziel kan raken.
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“Status quaestionis”

Over Janis Joplin verschenen veel biografische teksten; zij is voor zover mij bekend echter nog geen

onderwerp van wetenschappelijke studie als zodanig geweest. Wel wordt ze in historische

popmuziekwetenschappelijke overzichtswerken genoemd – en erkend - als deeluitmakend van de San

Francisco psychedelische rockscene en de hippiecultuur, als vertegenwoordiging van een generatie.

Het leven van Janis Joplin wordt vaak beschreven als een aaneenschakeling van seks, drugs en rock &

roll, verbonden met de hippie-ideologie van de jaren zestig. Dit is de mythe van de rock & roll hippie-

chick, waarbij de nadruk gelegd wordt op het tragische lot van de te vroeg gestorven superster en zij

neergezet wordt als slachtoffer van de harde wereld van de roem, gekweld door zelfdestructieve

neigingen. Joplin is voornamelijk bekend van “het rijtje beroemde doden van de jaren zestig” – met Jimi

Hendrix, Jim Morrison en Brian Jones, allen deeluitmakend van de rockscene en gestorven op jonge

leeftijd aan de gevolgen van drugs. Er bestaan verschillende beelden van Janis Joplin in de verhalen die er

over haar werden verteld. Er wordt vooral nadruk gelegd op het leven van de zangeres in plaats van haar

professionele en artistieke carrière. Vaak wordt de muziek ‘vergeten’. Hoewel de muziek van tijdgenoten

als Jimi Hendrix en The Doors nog steeds geroemd wordt, en gedraaid op classic rock radiozenders, lijkt

het alsof de muziek van Janis Joplin is ondergesneeuwd door de verhalen, of niet serieus genomen wordt.

In deze scriptie wil ik laten zien dat haar muziek een herwaardering waard is. Janis Joplin was niet (alleen)

de schreeuwende furie zoals ze vaak wordt gezien. Ze was zich wel degelijk bewust van haar stem en

manier van zingen. Ook besteedde ze veel aandacht aan de ontwikkeling van haar eigen carrière en haar

eigen imago.

Doelstellingen en onderzoeksvragen
Mijn eerste doelstelling bij het schrijven van deze scriptie was het zoeken naar de mogelijke manieren van

het - zinvol - wetenschappelijk beschrijven van een (pop-) muzikaal fenomeen. De hoofdvraag of

probleemstelling van mijn scriptie wil ik als volgt samenvatten:

Wat kan er op een wetenschappelijk zinvolle manier gezegd worden over Janis Joplin (haar muziek, haar

leven, haar betekenis binnen de muziekgeschiedenis)?

Een tweede doelstelling volgt hieruit (of gaat hier eigenlijk aan vooraf) en dat is de beschrijving van een

theoretisch kader voor interpretatie en betekenisgeving. Dit vormt als het ware een noodzakelijke “detour

through theory”, als middel om tot die interpretaties te komen. De vraag die ik dan ook vervolgens heb

gesteld is:

Welke theorieën staan een onderzoeker (id est mijzelf) ter beschikking, die gebruikt kunnen worden om tot

een wetenschappelijke interpretatie van Janis Joplin te komen?
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Concrete onderzoeksvragen met betrekking tot mijn onderzoek naar Janis Joplin waren: Welke

perspectieven bieden een interessant zoeklicht bij de interpretatie? Hoe kan men verschillende

interpretatiekaders toepassen en met elkaar in verband brengen zodat nieuwe betekenissen kunnen

ontstaan? Wat zijn de verhalen die worden verteld? Welk beelden worden er door deze verhalen

gecreëerd? En waarom worden juist deze verhalen verteld?

Theoretische vragen die gesteld kunnen worden, en waarmee het specifieke onderzoek naar Janis Joplin in

een breder theoretisch kader kan worden geplaatst, zijn: Wat kan een onderzoeker/luisteraar allemaal

inzetten om tot een interpretatie van een bepaalde (muzikale) tekst te komen? Hoe komen

betekenissen/interpretaties tot stand? Welke rol speelt de luisteraar als subject in dit proces van

betekenisgeving? Waar liggen de beperkingen van interpretatie door de luisteraar?

Als subdoelstellingen van dit onderzoek zou ik nog willen formuleren de erkenning van popmuziek als

waardevol onderwerp van wetenschappelijk onderzoek; de uitbreiding van het muziekwetenschappelijk

paradigma door het integreren van verschillende disciplines en het erkennen van – verantwoorde –

subjectiviteit binnen het onderzoek; en tot slot de toevoeging aan de kennis en literatuur over Janis Joplin.

Ik wil hierbij benadrukken dat ik niet op zoek ga naar nieuwe ‘feiten’ omtrent Janis Joplin, maar juist naar

een nieuwe manier van kijken en begrijpen van de reeds beschreven eerdere verhalen en interpretaties van

Janis Joplin. Met andere woorden, ik wil de bestaande verhalen en muziek opnieuw bezien en

interpreteren in het licht van moderne theorieën, resulterend in een nieuw geconstrueerd, samenhangend

verhaal en hiermee bijdragen aan het creëren van nieuwe betekenissen.

 

Theoretisch kader
Het theoretisch kader van deze scriptie wordt gevormd door enkele nieuwe theoretische stromingen, waar

ik binnen mijn studie mee in aanraking kwam. In deze scriptie zal worden gezocht naar de mogelijkheden

en beperkingen van interpretatie van muziek. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van

interpretatiestrategieën uit de literatuurwetenschap en de cultural studies, en wordt gekeken naar de

mogelijkheden van toepassing hiervan op muziek. Door aansluiting te zoeken bij recente theorieën uit de

kunst- en cultuurwetenschappen zal worden geprobeerd de muziekwetenschap in een breder,

interdisciplinair kader te zetten en te komen tot een verbreding van de ‘musicologische horizon’.

Voor het onderzoek in deze scriptie heb ik gebruik gemaakt van verschillende theorieën met betrekking tot

betekenisgeving van verhalen en muziek. Naast de algemene interpretatietheorieën uit de

literatuurwetenschap en de cultural studies, wordt het theoretische kader van deze scriptie gevormd door

een theorie over biografische literatuur van Rosemarie Buikema die zij gebruikt in haar boek De Loden

Venus,  de listener-response theorie zoals ontwikkeld door Joke Dame in haar werk Het zingend lichaam,



Inleiding

7

en de door Umberto Eco geformuleerde gedachten omtrent interpretatie en verantwoording van

interpretaties. Voor de meer specifiek op popmuziek gerichte theorie heb ik gebruik gemaakt van de

theoretische concepten en interpretatiekaders van  Simon Frith.

Voor de analyse van de biografieën vond ik in het boek De Loden Venus. Biografieën van vijf beroemde

vrouwen door hun dochters van Rosemarie Buikema (1995) een voor mij zeer bruikbare theorie omtrent

biografieën, en dan vooral over de relatie tussen de biograaf en het biografisch subject. Dit boek

fungeerde, behalve als theoretische bron, tevens als voorbeeld voor mijn eigen analyse van de biografieën

over Janis Joplin. Het idee dat iedere auteur zich ‘inschrijft’ in de verhalen over anderen werkt zowel op

het niveau van de biografische werken waar ik over schrijf, als op het niveau van mijn scriptie als geheel.

In het boek In tekst gevat. Inleiding tot een kritiek van representatie geeft Maaike Meijer een scala aan

methoden en theorieën voor het praktisch analyseren en kritiek beoefenen van populaire cultuur. Deze

kunnen ook toegepast worden op muziek, aangezien het gaat om het bestuderen van representaties in het

algemeen. Onder representatie moet worden verstaan alles wat door mensen in tekst of beeld uitgedrukt

wordt, ofwel alles wat ‘in tekst gevat’ is. Wanneer er dus wordt gesproken over interpretatie van teksten,

wordt verwezen naar ‘tekst’ in de zin van een verzameling tekens, dus niet alleen letterlijk tekst, maar ook

beeld en geluid. De theorie van muziek als tekst kan gelden voor alle ‘muzieken’, dus ook popmuziek en

niet-westerse muziek.

Voor wat betreft het soort theorieën die in dit hoofdstuk en in deze scriptie voorkomen is er een analogie

te maken met de type I, type II en type III theorieën zoals onderscheiden door Mario Bunge, beschreven

door Jos Kunst in zijn Filosofie van de muziekwetenschap. 1 In deze onderverdeling bestaat er een

verticale relatie tussen theoriën, van de ‘hogere’ wetenschapstheoretische theorieën, zoals de formeel

wiskundige theorieën (type III), naar de ‘lagere’ meer specifieke theorieën (type II en type I), waarbij de

hogere theorieën in zekere zin ‘gaan over’ de lagere, en waarbij de theorieën steeds minder algemeen

worden en als het ware steeds dichter bij de werkelijkheid komen. Type-III theorieën zijn conceptuele

theorieën die niet empirisch toetsbaar zijn. Een voorbeeld van een dergelijke theorie kan zijn de algemene

betekenisleer, en de definiëring van te gebruiken termen en concepten in het wetenschappelijk onderzoek.

Type-II theorieën zijn specificaties van type-III theorieën en doen beweringen over het nut ervan

toegepast op welomschreven onderwerpen of vakgebieden, zoals in deze scriptie de listener-response

theorie en de betekenisgeving van popmuziek. Type-II theoriën zijn niet zelf rechtstreeks toetsbaar, maar

alleen via de specificerende type-I theorieën. In deze scriptie is een voorbeeld van een type-1 theorie de

concrete interpretatie van een song of een performance van Janis Joplin. De type-I theorieën zijn

rechtsstreeks toetsbaar aan waar ze over gaan.
                                                  
1 Jos Kunst, Filosofie van de muziekwetenschap (1988), blz. 88-89
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Tevens kan er een onderscheid gemaakt worden tussen theorieën met een zoeklicht-functie en theorieën

met een bewerende functie over het onderwerp waar ze over gaan. In deze scriptie hebben de gebruikte

theorieën en interpretatiekaders de eerste functie van zoeklicht; ze geven aan waarnaar en hoe er gekeken

wordt en wat er belicht wordt in het onderzoek. De daadwerkelijke interpretaties, en de beschrijvingen van

het onderzochte materiaal, vallen dan onder bewerende theorieën.

In deze scriptie worden Engelse termen gebruikt voor concepten als  song, performance en sound. Ik heb

ervoor gekozen deze termen over te nemen uit de oorspronkelijke context en ze niet te vertalen naar het

Nederlands. Nederlandse vertalingen zijn er wel, maar verwijzen vaak net naar wat anders, hebben andere,

bredere connotaties (bijvoorbeeld “geluid”) en dekken dus minder de lading of raken niet de kern waar het

om gaat. Daarnaast is het in de cultural studies en de popular music studies (waarvoor ook  de Engelse

namen van de studie worden gebruikt) gebruikelijk om dit soort concepten die uit Anglosaksische studies

afkomstig zijn over te nemen in de oorspronkelijke taal.

Werkwijze en methode van onderzoek
De in hoofdstuk 1 beschreven ideeën en theorieën vormen de conceptuele basis van de scriptie. Deze

theorieën pas ik toe op Janis Joplin, waarbij ik haar leven en werk wil benaderen vanuit verschillende

interpretatiekaders (onder andere vanuit muziekwetenschappelijk, cultural studies en feministisch

perspectief). Hierbij zal ik een aantal thema’s exploreren, die ik hieronder nog zal noemen.

Voor een deel bestaat mijn scriptie uit literatuuronderzoek: het theoretisch kader, de beschrijving van de

verschillende benaderingen van muziek en de analyse van de biografieën. Het andere deel van onderzoek -

waarin de muziek van Janis Joplin centraal staat - vindt in feite plaats in mijn hoofd: als luisteraar. Waar

ik naar streef is proberen samenhang aan te brengen tussen de theorie en de muziek, om zo míjn

interpretatie te geven van Janis Joplin. Of zoals Jos Kunst betekenisgeving definieert: “Zingeving is het

hanteren van een intuïtieve of bewuste theorie waarin iets samen met andere dingen beschreven kan

worden, zo dat het een plaats krijgt in verband met die andere dingen.” 2

Deze scriptie gaat over Janis Joplin, maar ook over de interpretatie van teksten, over hoe we betekenis

geven aan muzikale elementen en personen. De scriptie heeft dus eigenlijk twee onderwerpen: zowel de

theorie als de werkelijkheid waar de theorie over gaat (dat wil zeggen zij is tegelijkertijd ook een

toepassing van de theorie). Janis Joplin  wordt gebruikt als voorbeeld van interpretatie. Doel is niet zozeer

te komen met nieuwe feiten (historische benadering) als wel te laten zien hoe betekenissen kunnen

                                                  
2 Jos Kunst, Syllabus Theoretische Muziekwetenschap (1983) § 4.3.2
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ontstaan. Deze scriptie gaat dus niet alleen over Janis Joplin, maar ook over wetenschappelijke

theorievorming, over de theorie zelf waarmee het onderwerp benaderd wordt.

Janis Joplin vormt de tekst die ik in mijn scriptie ga interpreteren. Deze tekst bestaat uit twee elementen,

ten eerste de verhalen over en van Janis Joplin, en ten tweede de muziek. In mijn tweede hoofdstuk staan

de verhalen centraal middels de analyse van de biografieën. Dus vervolgens moet ik iets gaan zeggen over

de muziek. Ook de muziek - als tekst - kan weer worden opgedeeld in twee onderdelen, wanneer je uitgaat

van de tekst binnen een context. De eerste context is het ontstaan van de muziek in een specifieke sociaal

cultureel bepaalde periode. Dit is de context die ik centraal wil stellen in het derde hoofdstuk. Het gaat mij

dan om “de geschiedenis van de muziek van Janis Joplin”, waarbij ik aandacht wil besteden aan de

ontwikkeling van haar muzikale carrière, de verschillende bands en albums, en de verschillende muzikale

invloeden en stijlen. De tweede context is die van het nu; de luistercontext waarin ik mij zelf bevind. De

muziek is er nog steeds, ook al is de zangeres er niet meer. In deze scriptie gaat het dan ook om míjn

interpretatie van de muziek van Janis Joplin. Hierbij zet ik verschillende thema’s en interpretatiekaders in,

waardoor er als het ware een synthese ontstaat tussen het leven en werk van Janis Joplin.

Voor deze scriptie heb ik zeven biografieën van Janis Joplin bestudeerd. Naast de biografieën heb ik

gebruik gemaakt van een aantal relevante muziekjournalistieke artikelen over Janis Joplin en de

begeleidende teksten bij de heruitgaven op cd van haar muziek. Ook besteed ik aandacht aan de film The

Rose. We hebben echter niet alleen de verhalen óver Janis, maar ook de verhalen die Janis Joplin zelf

vertelde, waarvan in de biografieën en in de artikelen verslag gedaan wordt. Daarnaast had ik de

beschikking over een aantal interviewfragmenten die zijn opgenomen in de documentaire Janis. The Way

She was uit 1975.

Wat ik zelf interessant vind om te lezen of te weten over Janis Joplin (zoals haar persoonlijke leven, wie

haar vrienden waren, haar geliefden, welke boeken zij las etc.) is niet per definitie het meest geschikt voor

deze – wetenschappelijke – scriptie. Daarom heb ik mij meer gericht op die gedeelten van wat er over haar

leven bekend is die een zinvolle (en wetenschappelijke) interpretatie kunnen opleveren, binnen de context

van de gebruikte theorieën: haar muziek en de verhalen over en van Janis. Dit betekende dus het belichten

van bepaalde aspecten, en het weglaten van andere.

Opbouw
In Hoofdstuk 1 De Theorie wordt de theorie uiteengezet die nodig is geweest om dit verhaal, deze scriptie

te schrijven. De theorie is de basis van het onderzoek en is als hoofdstuk noodzakerlijkerwijs aan het

begin van deze scriptie opgenomen, omdat ze bepalend is voor de manier van omgaan met het
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onderzoeksmateriaal in de rest van de scriptie, id est de verhalen en de muziek van Janis Joplin. Dit

hoofdstuk vormt dus in feite ook een verantwoording van mijn eigen werkwijze, en een explicitering van

de theorieën die ik toegepast heb om tot mijn interpretaties van Janis Joplin te komen.

De manier waarop dit hoofdstuk is opgebouwd heeft een connectie met algehele structuur van de scriptie,

en verwijst tevens naar de verschillende hoofdstukken die hierna zullen volgen. Deze scriptie kan worden

onderverdeeld in de drie categorieën Algemeen, De Verhalen en De Muziek. De theorie in dit hoofdstuk

volgt deze structuur. Eerst wordt de algemene overstijgende of overkoepelende theorie beschreven van

interpretatie en betekenisgeving. Deze theorie vormt de basis, wetenschapstheoretische en -filosofische

grondslag van het onderzoek in deze scriptie. Vervolgens maak ik een uitsplitsing in meer gespecificeerde

theorieën met betrekking tot De Verhalen, waarin de literatuurtheorie beschreven wordt die relevant is

voor de analyse van biografieën, en  De Muziek, waarin de listener-response theorie wordt gepresenteerd

en de betekenisgeving van (pop-)muziek en muziek als culturele tekst verder wordt uitgewerkt. De

Verhalen en De Muziek komen vervolgens samen in het overzicht van de in deze scriptie ingezette

interpretatiekaders. Tenslotte vindt er weer een terugkoppeling plaats naar Algemeen, door in een

concluderende paragraaf de mogelijkheden en beperkingen van interpretatie te bespreken. Met dit

hoofdstuk wil ik tevens de overeenkomsten laten zien tussen de theorie van de verhalen en theorie van de

muziek, en wil ik de zin van interdisciplinariteit en het bewustzijn van de gelijke relevantie van

verschillende theoretische stromingen benadrukken.

In Hoofdstuk 2 De Verhalen ga ik door middel van een analyse van de verschenen biografieën van Janis

Joplin op zoek naar wat de verhalen zijn die worden verteld en welk beeld van Janis Joplin er door deze

verhalen wordt gecreëerd. Ook vraag ik me af waarom juist deze verhalen worden verteld. Hierbij ligt de

nadruk vooral op de mythe die rond de zangeres is ontstaan. Het hoofdstuk zal beginnen met een

algemene beschrijving van de verschenen biografieën van Janis Joplin, waarbij ik vervolgens een analyse

maak van de verschillende verhalen die worden verteld, en van waaruit de verschillende thema’s en

interpretatiekaders kunnen worden gedestilleerd die de basis gaan vormen voor de rest van mijn verhaal.

De biografieën en artikelen zijn dus zowel onderwerp van onderzoek als bron voor interpretatie in

volgende hoofdstukken van mijn scriptie, waarin ik de thema’s verder uitwerk en de muziek van Janis

Joplin wil beschrijven vanuit verschillende perspectieven. Belangrijk wordt vooral het thema van

persona/personage en de werkelijkheid. Vragen die in deze context gesteld kunnen worden zijn: Wie was

Janis Joplin ‘echt’? Kunnen we dit te weten komen, en zo ja, is dit wel belangrijk? Het gaat mij bij dit

hoofdstuk vooral om de tegenstelling (en wisselwerking) tussen mythe en ‘waarheid’.
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In Hoofdstuk 3 De Muziek staat de muziek van Janis Joplin centraal en wordt er een

muziekwetenschappelijk interpretatiekader toegepast. Het hoofdstuk geeft een overzicht van de muzikale

ontwikkeling van Janis Joplin, gerelateerd aan de verschillende muziektradities, zoals de San Francisco

rock en de blues. Daarnaast zal worden ingegaan op de ‘magie’ van de live-performance. In het overzicht

van de muzikale ontwikkeling van Janis Joplin wordt de muziek besproken door middel van een

beschrijving van het materiaal, de albums, in relatie met de chronologie. Deze zullen worden geplaatst in

een sociale, culturele en muziekhistorische context. Vervolgens worden enkele thema’s besproken; zij

dienen als voorbeelden van interpretatie. Als achtergrond voor dit hoofdstuk dienen de aandachtspunten

en theoretische grondslagen met betrekking tot de betekenisgeving van muziek zoals beschreven in

hoofdstuk 1,  dus de mogelijkheden en beperkingen van interpretatie volgens de listener-response theorie,

de opvatting van muziek als culturele tekst binnen een context, en  de relevante concepten en methoden

voor de beschrijving van popmuziek. Het belangrijkste doel van het geven van het overzicht van de

muzikale ontwikkeling van Janis Joplin is het plaatsen van haar muziek in een bredere sociaal-culturele en

muziekhistorische context. De paragrafen Janis & De Blues, Performance en Muziek & Emotie zijn een

verdere verdieping en vormen het resultaat van het toepassen van een specifiek interpretatiekader op de

muziek.

In de conclusie zullen de betekenissen van Janis Joplin, en de verschillende manieren van begrijpen van

een fenomeen in een context worden gepresenteerd. Hierin komen leven en werk van Janis Joplin samen,

als synthese,  in een reflectie en recapitulatie van de in deze scriptie ingezette thema’s en

interpretatiekaders. Door de muziek en de verhalen in samenhang met elkaar te bezien, ontstaat een

uiteindelijk beeld van Janis Joplin, in een exploratie van, en een reflectie op de betekenissen van Janis

Joplin als vrouw, als muzikaal fenomeen en als cultureel symbool.
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Hoofdstuk 1 De Theorie

Inleiding
“Er bestaan geen feiten alleen interpretaties.”

  -  Friedrich Nietzsche

Voor het onderzoek in deze scriptie heb ik gebruik gemaakt van verschillende theorieën met betrekking tot

betekenisgeving van verhalen en muziek. De verschillende theorieën komen echter met elkaar overeen in

een aantal belangrijke theoretische uitgangspunten. Het zijn allemaal relatief recente theorieën die -

aansluitend bij de zogenaamde postmoderne ontwikkelingen binnen de wetenschap - de nadruk leggen op

betekenisgeving en interpretatie. Binnen dit proces van betekenisgeving wordt subjectiviteit, die zoals zal

blijken in wetenschap sowieso onvermijdelijk is, erkend. Er wordt niet meer uitgegaan van één objectieve

waarheid, maar meerdere mogelijke betekenissen kunnen naast elkaar bestaan. Dit schept voor de lezer of

onderzoeker de mogelijkheid zich te verzetten tegen waarheidspretentie van dat ene verhaal. Binnen de

literatuurwetenschap is er onder de term reader-response aandacht voor de centrale rol van de lezer in het

betekenisgevingsproces. Deze theorie laat zien hoe de lezer door het toekennen van betekenissen aan elk

verhaal zijn of haar eigen verhaal toevoegt.

De nieuwe theorieën zijn oorspronkelijk ontstaan binnen het literatuurwetenschappelijk paradigma, en zijn

daarna in andere vakgebieden verder ontwikkeld. Om die reden zal ik eerst de algemene achterliggende

gedachten van de theorieën beschrijven volgens de literatuurtheorie. Waar “lezer” staat, kan eventueel ook

“onderzoeker” worden gelezen. De theorie is dan breder toepasbaar, en geldt ook voor wetenschappelijk

onderzoek in het algemeen. In de volgende passages zal bij de bespreking van de listener-response theorie

verder ingegaan worden op deze theorieën specifiek toegepast op muziek. Verder wil ik hierbij opmerken

dat de theorieën over verhalen ook van toepassing zijn op dít verhaal, deze scriptie.

Dit hoofdstuk begint met de uiteenzetting van de algemene theorie van interpretatie en betekenisgeving.

Hierin staat de lezer/luisteraar als betekenisgevend subject centraal. De reader-response-theorie en het

concept van  ‘open’ werken maken duidelijk dat er geen definitieve betekenissen bestaan. In de paragraaf

over representatie en werkelijkheid  wordt de werkelijkheid opgevat als constructie en wordt het concept

van subjectiviteit in de interpretatie zichtbaar gemaakt. In De Verhalen wordt vervolgens een theorie met

betrekking tot biografieën van Rosemarie Buikema gepresenteerd, gerelateerd aan de  reader-response

theorie uit de algemene literatuurtheorie en verbonden met enkele theoretische concepten van Connie

Palmen. In Betekenisgeving van muziek wordt de listener-response theorie van Joke Dame uitgewerkt, en
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wordt de opvatting van muziek als culturele tekst en het belang van tekst en context beschreven.

Vervolgens zal dieper ingegaan worden op de mogelijkheden van interpretatie van muziek, door een beeld

te geven van enkele mogelijke interdisciplinaire methoden van analyse, en de verschillende niveaus van

betekenisgeving van muziek.

Aan de hand van het werk van Simon Frith worden de belangrijkste concepten en interpetatiekaders voor

de betekenisgeving van popmuziek verder gespecificeerd en zal worden gekeken naar welke elementen

hierbij relevant zijn, door middel van een inperking en beschrijving van de in deze scriptie gekozen

benadering van (pop-)muziek.

Interpretatie vindt plaats volgens bepaalde thema’s (zoeklichten) en verhaallijnen. Na de in dit hoofdstuk

gepresenteerde bredere theorieën geef ik een overzicht van de concrete in deze scriptie gebruikte

interpretatiekaders, zowel geldend voor De Verhalen als De Muziek. Dit zijn achtereenvolgens:

Performance, Authenticiteit, Muziek & Emotie, Gender & Etniciteit, Betekenissen van de stem,

Intertekstualiteit, Het overschrijden van grenzen, Uniek versus exemplarisch en Mythe & Werkelijkheid.

Deze interpretatiekaders kunnen worden gekenmerkt door interdisciplinariteit en zijn het resultaat van het

combineren van verschillende benaderingswijzen. In de algemene conclusie van dit hoofdstuk worden de

beperkingen van interpretatie beschreven. De vraag waar de grenzen van interpretatie liggen zal worden

besproken aan de hand van de theorieën van Italiaans semioticus en schrijver Umberto Eco. Ook zal kort

ingegaan worden op de ‘wetenschappelijke’ verantwoording van interpretaties achteraf.

De lezer/luisteraar als betekenisgevend subject

Binnen het paradigma van de literatuurwetenschap zijn drie stadia van ontwikkeling te onderscheiden:

geleidelijk aan verschuift het accent van auteur naar tekst, en van daar naar de lezer. In deze derde fase

wordt gekeken naar de perceptie van literatuur, en wordt de lezer onderkend als een bepalende factor in

het proces van betekenisgeving. Het is in dit stadium dat de zogenaamde reader-response theorieën

worden ontwikkeld (onder andere door Jonathan Culler), die de nadruk leggen op de lezer, het leesproces

en het effect van literatuur. De aandacht wordt gericht op de cognitieve en emotionele activiteit van de

lezer die betekenis produceert. Dit houdt een afwijzing in van uitsluitend ‘tekst’-gerichte interpretaties.

Tevens vervalt de autoriteit van de auteur omtrent de betekenissen van een werk. Roland Barthes sprak in

deze context over “de dood van de auteur”. Dit wil overigens niet per definitie zeggen dat de verhalen van

de auteur over het eigen werk (zijn of haar eigen interpretaties ervan), en eventuele biografische gegevens

niet van belang kunnen zijn; zij kunnen voor de lezer/luisteraar worden meegenomen in het vormen van

een interpretatie en maken dan dus deel uit van de te interpreteren ‘tekst’. Interpretaties worden gezien als

een verslag van de ervaring van het lezen en niet als vaststelling van de ‘ware’ betekenissen van een werk.

In het interpretatieproces staat de lezer centraal als de plaats waar betekenissen tot stand komen.
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Een van de uitgangspunten van reader-response is het idee van ‘open’ werken, zoals geformuleerd door

Umberto Eco, wat inhoudt dat een  werk niet ‘af’ is, maar ruimte laat voor invulling door de lezer. Elke

tekst vereist interpretatieve coöperatie van de kant van de lezer, die in zijn/haar hoofd samenhang

construeert, waardoor de tekst betekenis krijgt.  Betekenissen ontstaan in een dialectiek tussen lezer en

tekst. Een zelfde tekst kan verschillende mogelijke manieren van lezen produceren, waardoor

verschillende interpretaties naast elkaar kunnen bestaan. Er zijn geen ‘ultieme’ of ‘definitieve’

betekenissen.

De Verhalen
“We don’t see things as they are, we see them as we are.” - Anais Nin

Representatie & Werkelijkheid
Literatuur ontstaat niet toevallig, maar wordt door mensen gemaakt. Dit houdt een creatieve daad van

schepping in. Elk verhaal is een constructie: de auteur maakt de keuze voor een bepaalde stijl en structuur

en beslist, door de bewuste selectie van feiten, wat er verteld gaat worden. De biografie is in deze context

een bijzondere vorm van literatuur, vanwege de verbondenheid van feit en fictie die ontstaat door de

relatie die het verhaal heeft met een waargebeurde werkelijkheid. 3

Letterlijk houdt het woord “biografie” in: de beschrijving van een leven. Dit impliceert twee afzonderlijke

componenten, enerzijds de aanwezigheid van het leven van een individu, en anderzijds de beschrijving

hiervan door iemand, een auteur of verteller. Elke vorm van literatuur,  elke vertelling, bestaat uit twee

niveaus: ten eerste de geschiedenis waaróver wordt verteld, dus de reeks gebeurtenissen die plaatsvindt of

plaatsgevonden heeft; en ten tweede het verhaal, de middelen waarmee de geschiedenis wordt

gepresenteerd, dus de taal, de stijl, de structuur, de chronologie. In het geval van de biografieën die in het

volgende hoofdstuk centraal staan is de geschiedenis de werkelijkheid van het leven van Janis Joplin, en

het verhaal de manier waarop haar leven in beeld wordt gebracht. Hieruit volgt dat er dus een relatie

bestaat tussen  subject (de schrijver), object (het onderwerp) en verhaal (de middelen).

Elk verhaal is een representatie, een voorstelling van ‘iets’ (een werkelijkheid) waarnaar het verwijst.

Onder representatie moet worden verstaan alles wat door mensen in taal of beeld wordt uitgedrukt. 4 Een

representatie is niet slechts een weergave van de werkelijkheid, maar houdt altijd een bepaalde vorm in,

die bewust geconstrueerd wordt. Het gaat hier dus letterlijk om ‘beeldvorming’. Een belangrijk

                                                  
3 Het gaat hier om een ruime opvatting van het begrip literatuur. Waaronder niet alleen Literatuur (met hoofdletter) valt, maar ook
andere geschreven werken. De biografie wordt hier dus ook opgevat als literatuur.
4 Dit representatiebegrip is ontleend aan Maaike Meijer, In tekst gevat. Inleiding tot een kritiek van representatie (1996), blz. 6-7
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uitgangspunt is dat representaties niet alleen een werkelijkheid reflecteren, maar een werkelijkheid

creëren. Een verhaal is in deze opvatting dus een fictionele constructie van een werkelijkheid, waarbij

vorm en inhoud niet los van elkaar staan, maar onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

In de theoretische gedeelten van haar boek De Loden Venus, een onderzoek naar biografieën van

beroemde vrouwen door hun dochter, heeft Rosemarie Buikema de relatie tussen de biograaf en het

biografisch subject 5 centraal gesteld. In de introductie van het boek beschrijft ook zij hoe we bij de

analyse van biografieën niet alleen aandacht moeten hebben voor de inhoud van de vertelde geschiedenis,

maar vooral voor de wijze waarop het beeld dat van het biografisch onderwerp gegeven wordt tot stand

gekomen is. De lezer zou dus zowel ontvankelijk moeten zijn voor wát er geschreven wordt (de ‘feiten’

achter het verhaal), als voor hóe het er staat.

De achterliggende gedachte voor Buikema is dat elke auteur zich ‘inschrijft’ in de verhalen over anderen.

Zij stelt dat elk biografisch schrijven ook een duidelijke autobiografische component laat zien: “In het

verhaal van de ander schrijft men onvermijdelijk ook dat van zichzelf (…)”. 6 Met andere woorden

betekent dit dat subjectieve elementen een bepalende rol spelen bij de wijze waarop het biografisch

onderwerp in de tekst gestalte krijgt. Deze subjectiviteit komt alleen al tot uitdrukking in de visie van de

auteur op datgene wat verteld wordt. De biograaf geeft, door erover te schrijven, betekenis aan het leven

van de persoon die in de biografie centraal staat. Buikema legt uit dat het toekennen van betekenis

onvermijdelijk berust op een vorm van ‘eigen’ maken. 7 We kunnen stellen dat er in elke biografie als het

ware sprake is van toe-eigening van de geschiedenis door de biograaf. Elk verhaal dat gebaseerd is op een

bepaalde werkelijkheid, is een interpretatie van diezelfde werkelijkheid, en iedere vorm van interpretatie is

verbonden met de eigen positie, belangen en doelstellingen van de schrijver. Dit geldt voor alle verhalen,

en dus ook voor de wetenschappelijke.

De theoretische uitgangspunten van Rosemarie Buikema zijn verbonden met de postmoderne

problematiek van representatie die hierboven werd omschreven, waarbij het - samengevat - niet meer gaat

om slechts de weergave van ‘de werkelijkheid’, maar om de constructie van een werkelijkheid,

medebepaald door subjectieve aspecten. Deze nieuwe theoretische opvattingen hebben gevolgen voor de

betekenis van de kennis die we via biografieën verkrijgen over haar onderwerp. Duidelijk wordt dat

hetgeen verteld wordt in biografieën geen ‘objectieve’ weergave van feiten is, maar dat we ons bewust

                                                  
5 Met “biografisch subject”  wordt hier het onderwerp van de biografie bedoeld. Dit is  een andere opvatting van de term subject
dan zoals in de eerder beschreven theorie wordt gebruikt, om verwarring te voorkomen heb ik in mijn verdere  bespreking van
haar werk “subject” vervangen door “onderwerp”.
6 Rosemarie Buikema, De Loden Venus  (1995), blz. 12
7 Rosemarie Buikema, De Loden Venus (1995), blz. 33
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moeten zijn van hoe de levensgeschiedenis van een biografisch onderwerp bepaald kan worden door de

sociaal-culturele context van het verschijnen, de positie en belangen van de auteur, en de tijd waarin het

werk geschreven werd.

Belangrijk is dat in deze opvatting van wetenschap de tegenstelling tussen “objectieve” waarheid en

subjectieve interpretatie wordt overstegen. Betekenissen worden niet meer als vaststaand gezien:

“Begrippen als feit en fictie, werkelijkheid en verdichting, exemplarisch en uniek hebben vanuit deze

invalshoek geen absolute betekenis meer maar zijn verbonden met de plaats-, tijd- en cultuurgebonden

positie van degene die een feit als feit benoemt, een algemeenheid een algemeenheid en een uitzondering

een uitzondering.” 8

Voor de biografieën houdt dit in dat het onmogelijk is om een definitieve of allesverklarende biografie te

schrijven. Een biografie, zo laat Buikema zien, biedt niet de ‘echte’ werkelijkheid of waarheid, maar geeft

een geconstrueerd, bemiddeld beeld van een historisch onderwerp. Een beeld dat daardoor niet vaststaat,

maar onderhevig kan zijn aan verandering. Dit betekent dus ook dat er - in tegenstelling tot wat in de meer

positivistische opvattingen van het genre het geval was - niet langer gesproken kan worden over het

definitieve levensverhaal van een historisch personage (hoewel dit in de biografiën zelf eerder wel dan

niet wordt gepretendeerd). 9

Sowieso bestaat er een onvermijdelijke discrepantie tussen het ‘echte’ leven van de persoon waarover in

de biografie wordt geschreven en het levensverhaal zoals dat in de biografie wordt ge(re-)presenteerd. Een

verhaal is een verhaal, en niet het leven zelf. Alles zeggen is onmogelijk. Een biografie kan daarom nooit

volledig recht doen aan datgene waar ze naar verwijst. En, zoals Buikema in deze context opmerkt: “Het

leven zelf ontbeert de vorm en de structuur die de tekst over dat leven wel oproept.” 10 De biograaf brengt

ordening en hiërarchie aan in de feiten en gebeurtenissen in het leven van het biografisch subject,

waardoor ze betekenis krijgen. Het leven zelf is niet zo samenhangend; deze samenhang ontstaat pas

wanneer je betekenis geeft aan dat wat er in een werkelijkheid is gebeurd, en het in een breder kader

plaatst. Of, zoals Connie Palmen het formuleert: “Betekenis en zin ontstaan pas door het leggen van

verbintenissen, door verhoudingen, door zinnen”. 11

De constructie van een verhaal over het biografische onderwerp houdt altijd het maken van - subjectieve -

keuzes in: “De biograaf selecteert, rangschikt en formuleert de feiten waaraan zij of hij is gebonden, zodat

                                                  
8 Rosemarie Buikema, De Loden Venus (1995), blz. 18
9 Rosemarie Buikema, De Loden Venus (1995), blz. 19
10 Rosemarie Buikema, De Loden Venus (1995), blz. 20
11 Connie Palmen, Echt contact is niet de bedoeling (2000), blz. 82
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een objectieve weergave van een leven buiten de mogelijkheden van haar instrumentarium valt (…)” 12

Het gaat dus niet zozeer om de vaststelling van de feiten uit iemands leven, maar om een interpretatie van

die gegevens, dat wil zeggen de manier waarop gegevens en gebeurtenissen beschreven worden en met

elkaar in verband worden gebracht.

Dit betekent dat een biograaf zal zoeken naar een kader waarbinnen de gegevens geplaatst kunnen worden

en betekenis krijgen. De biograaf kiest een perspectief van waaruit het onderwerp bekeken zal worden en

formuleert de thema’s volgens welke het leven van de gebiografeerde beschreven zal worden. Connie

Palmen, die in haar boek Geheel de uwe een van haar personages laat spreken over biografiën, waarmee

zij de werkwijze van de biograaf illustreert,  schrijft dat een biograaf altijd zal zoeken naar een leidraad,

naar een patroon om verklaringen te zoeken voor de ontwikkeling van zijn of haar personage en er een

betekenis aan te geven. De biograaf zal eerst het leidmotief afbakenen en kiest vervolgens voor een

werkwijze, bijvoorbeeld bronnen- en literatuuronderzoek, of interviews met mensen uit de omgeving van

de gebiografeerde. Ook bepaalt de biograaf een structuur om het verhaal in vorm te geven, bijvoorbeeld

een historische of een hiërarchische of thematische opbouw.

De biograaf zal vervolgens proberen alle gegevens te beschrijven en verklaren volgens het gekozen

intepretatiekader, om zo een allesomvattend en betekenisvol verhaal te construeren: “Geen biograaf die

zichzelf toestaat over zijn onderwerp te schrijven dat zij op een dag een buitengewone interesse voor de

glimworm aan de dag legde en hij er geen flauw benul van heeft waar die belangstelling vandaan kwam,

of dat ze als kind bang was voor haar eigen schaduw met de opmerking dat wel meer kinderen dat

hebben.” 13

Elk verhaal is afhankelijk van de tijd, plaats, cultuur en context waarin het werd geschreven en elk verhaal

wordt mede bepaald door de beperkingen van de schrijver. De biograaf wordt beperkt door zijn of haar

eigen omstandigheden, dat wil zeggen zijn of haar eigen positie in die tijd, plaats en context. Meerdere

aspecten spelen mee bij de totstandkoming van een levensverhaal in een biografie, zoals onder andere de

sociale en culturele achtergrond van de auteur, de heersende literaire conventies, en de psychologische

tendens in een bepaalde tijd. Connie Palmen schrijft over de beperkingen van de biograaf: “Niet alleen

werd hij dwarsgezeten door zijn eigen persoonlijkheid en het verlangen te willen lijken op of afwijken van

het object van zijn onderzoek, hij had ook te maken met de invloed van de tijd, met wat de literatuur, het

theater en de film hem aan personages aanreikten, waarmee hij zijn eigen personages vergeleek of het er

soms naar modelleerde. Een vrouw schept een andere Sylvia Plath dan een man en een jood maakt een

                                                  
12 Rosemarie Buikema, De Loden Venus (1995), blz. 20
13 Connie Palmen, Geheel de uwe (2002) , blz. 260
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andere Lenny Bruce dan een protestant.” 14 Verder merkt Palmen (of eigenlijk het personage in haar

roman) in deze context echter op dat het “kenmerkend [is] voor de biograaf zich nauwelijks bewust te zijn

van zijn subjectiviteit, van zijn eigen tekortkomingen en beperkingen.” 15

Het doel van de biograaf in het schrijven van een biografie kan volgens Rosemarie Buikema worden

opgevat als het afdwingen van de meest aannemelijke interpretatie. Hier zijn zowel professionele als

persoonlijke belangen aan verbonden. Deze belangen kunnen de loop van het verhaal over het biografisch

subject sturen. 16 Het is duidelijk dat er verschillende posities zijn die de biograaf ten opzichte van het

biografisch subject kan innemen. Buikema geeft in haar boek De Loden Venus als voorbeelden uit de

biografieën die ze zelf onderzocht onder andere de biograaf die manoeuvreert tussen wrok- en

schuldgevoelens, daarbij gekweld door de strijd tussen de noodzaak te herinneren en de wens te vergeten;

vervolgens de biograaf die zich opstelt als het gekwetste kind die niet over de horizon van wat haar is

aangedaan kan reiken, en ten slotte de biograaf die zowel persoonlijk betrokken is als intellectueel in staat

het leven van de gebiografeerde vanuit een historische context te beschouwen, en daarbij haar eigen

positie als biograaf te doordenken vanuit hedendaagse opvattingen. 17 Connie Palmen geeft andere

mogelijke voorbeelden aan, en stelt dat biografen als personages kunnen worden ingedeeld: “de biograaf

als vader of moeder, als detective, als de helft van een symbiotische tweeling, als dwepende fan, als

moralist, als vadermoordenaar, als filosoof en als psychoanalyticus, afhankelijk van hun verhouding

tegenover degene wiens leven ze beschrijven”. 18

Tevens zijn er verschillende redenen voor biografen om hun verhaal te schrijven. Mogelijke voorbeelden

zijn afrekening, rechtvaardiging, het bepalen van de eigen positie, catharsis, etcetera. Bij biografieën is het

zo dat het over het algemeen gaat om een persoon die beroemd is, wiens publieke leven ‘bekend’ is en

over wie al veel verhalen verteld zijn. Een belangrijk motief voor het schrijven van een eigen verhaal -

vooral als er met deze persoon tevens een persoonlijke relatie bestond - is dan ook vaak de door de

biograaf ervaren discrepantie tussen de openbare verhalen en de eigen ervaringen. Door het vertellen van

hun eigen verhaal willen de biografen iets toevoegen (een nieuw perspectief – of zichzelf) aan de

bestaande verhalen over het leven en werk van een bekend persoon, en de daarmee verbonden

waarheidsaanspraken. Buikema spreekt in deze context van de “interactie tussen het algemeen gangbare

verhaal over een bekend persoon en het persoonlijke verhaal van een betrokkene bij het leven van die

                                                  
14 Connie Palmen, Geheel de uwe (2002), blz. 260
15 Connie Palmen, Geheel de uwe (2002), blz. 260
16 Rosemarie Buikema, De Loden Venus (1995), blz. 21
17 Rosemarie Buikema, De Loden Venus (1995), blz 14
18 Connie Palmen,  Geheel de uwe (2002), blz. 351-352
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persoon”. 19 Illustratief voor deze behoefte “de  waarheid” te zeggen in de vorm van aanvulling op de door

anderen geprojecteerde “waarheden”, is de reactie van Simone de Beauvoir op het feit dat men tegen haar

zei haar geschiedenis te kennen, aangezien deze zich heeft afgespeeld in het openbaar: “Maar dit openbare

omvat slechts één dimensie van mijn privé-leven, en omdat het onder meer mijn bedoeling is een aantal

misverstanden uit de weg te ruimen lijkt het me nuttig het in heel zijn waarheid weer te geven.” 20

De biograaf wordt vaak gedreven door de wens de ‘absolute’ en ‘definitieve’ waarheid te zeggen over het

onderwerp, of om daar in ieder geval zo dicht mogelijk bij in de buurt te komen. Deze opvatting van

waarheid, en de mogelijk daaraan verbonden waarheidspretentie, is dus een illusie. Connie Palmen

beschrijft deze illusie in een passage waarin de biografische aspiraties van een van haar personages ter

sprake komen, in tegenstelling tot het schrijven van literatuur: “Heel verstandig, als je van jezelf meent

geen fantasie te bezitten of, wat misschien op de dezelfde vergissing neerkomt, een waarachtige liefde

denkt te koesteren voor wat men wel de werkelijkheid noemt.” 21

Dat het streven naar een directe en onbemiddelde relatie tussen tekst en werkelijkheid niet mogelijk is, wil

echter niet zeggen dat het schrijven van die biografie een ‘zinloze’ onderneming is. Het is juist de

zingeving, de betekenissen van dat ene verhaal, dat een van de mogelijke interpretaties biedt, die een

biografie interessant maken.

Dat er geen objectieve waarheid meer bestaat, betekent ook niet dat je dan maar álles kan zeggen. Er zijn

wel degelijk criteria voor de waarschijnlijkheid (dat wil zeggen de geloofwaardigheid) van interpretaties,

op grond waarvan we een biografie kunnen beoordelen. Ook Buikema benadrukt dat “(…) de aanname dat

de biografie een bemiddelde weergave van het verleden is, nog niet wil zeggen dat er vervolgens geen

uitspraken kunnen worden gedaan omtrent meer of minder aannemelijke interpretaties en meer of minder

acceptabele toe-eigeningen van de geschiedenis van het biografisch onderwerp.” 22

Ten eerste heeft elke interpretatie een object waaraan gegevens worden ontleend. Dit zijn gegevens waar

de biograaf niet omheen kan (hoewel dit niet wil zeggen dat er in sommige biografieën niet bewust

informatie weggelaten wordt). De biograaf is gebonden aan bepaalde gegevenheden, namelijk de dingen

in het leven van het biografisch subject die werkelijk zijn gebeurd, en waar men het over eens is dat ze

hebben plaatsgevonden. Dit ligt besloten in de aard van de biografie, die zich baseert op een

“waargebeurde” werkelijkheid, en niet, zoals andere vormen van literatuur, alleen uit fictie bestaat. Zoals

                                                  
19 Rosemarie Buikema, De Loden Venus (1995), blz. 15
20 Simone de Beauvoir, voorwoord in De druk der omstandigheden (1986), blz. 5 [Vertaling van La force des choses
(1969/1970)].
21 Connie Palmen, Geheel de uwe (2002) blz. 75-76
22 Rosemarie Buikema, De Loden Venus (1995), blz. 22
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eerder in de  inleiding gezegd is zijn feiten eigenlijk ook al interpretaties en is werkelijkheid of waarheid

datgene wat wordt geloofd, geaccepteerd als ‘gegeven’ en waaraan men zich committeert. Feiten en

gegevens kunnen in die zin worden opgevat als zijnde de niet meer problematische interpretaties.

Maar de interpretatie gaat dus ergens over, en moet dan ook enigszins trouw blijven aan (dat wil zeggen

coherent en consistent zijn met) de gegevens uit de werkelijkheid waarnaar ze verwijst. Wanneer een

biograaf dat niet doet, gaat het niet meer om een biografie, maar om een - literair - essay, waarin deze

vrijheden wel zijn toegestaan. De primaire beperking van interpretatie ligt in datgene wat geïnterpreteerd

wordt, de tekst, zelf, in dit geval het leven van het individu dat in de biografie beschreven wordt. 23

Vervolgens moet een biograaf rekening houden met de context van de gegevens waarover geschreven

wordt, dat wil zeggen, de biograaf mag bepaalde informatie niet volledig uit deze context halen. Verder

zou er een bepaalde ‘controleerbaarheid’ van feiten moeten zijn, of in ieder geval een verantwoording van

waaraan de biograaf de gegevens heeft ontleend. Uit de biografie zou duidelijk moeten worden waar de

biograaf zijn of haar informatie vandaan heeft gehaald.

Ten slotte is het belangrijk dat de lezer het verhaal kan volgen, dat wil zeggen dat de lezer moet kunnen

begrijpen waarom de biograaf juist tot deze interpretatie is gekomen en niet tot een andere. Een goede

biograaf zou dan ook in de biografie een explicitering geven van de door hem of haar gemaakte keuzes bij

de interpretatie van het leven van het biografisch subject.

Elke biografie heeft volgens deze theorie een hypothetisch karakter. Deze hypotheses kunnen worden

getoetst aan dat deel van de werkelijkheid waar ze over gaan, daarbij rekening houdend met juist de

bepaalde context waarin de gegevens zich voordoen. Dit wil niet zeggen dat de hypotheses van de

biograaf ‘waar’ moeten zijn, maar dat ze waar zouden kúnnen zijn (in de zin dat ze geloofwaardig zijn).

Met andere woorden: dat hetgeen verteld wordt in de biografie geaccepteerd kan worden als een van de

mogelijke waarheden. We kunnen interpretaties dan ook beoordelen volgens het criterium van

adequaatheid, legitimiteit en relevantie, in plaats van het criterium van waarheid. 24

De in deze paragraaf besproken theoretische uitgangspunten hebben, zoals duidelijk zal zijn, niet alleen

theoretische, maar ook praktische implicaties. Ze vormen als het ware een beschrijving van

aandachtspunten waarmee we rekening moeten houden bij de analyse van biografieën. In de analyse zou

het dan vooral moeten gaan om het proces van betekenisgeving, en om het onderzoeken en expliciteren

van de (mogelijke) factoren die bijgedragen hebben tot het komen tot juist die interpretatie, en niet een

andere. In de interpretatie gaat het dan zoals gezegd om de analyse van de interactie (en de aard van de

                                                  
23 Zie hiervoor ook Umberto Eco, The Limits of Interpretation (1990)
24 Zie Umberto Eco,  The Limits of Interpretation (1990) en Interpretation and overinterpretation (1992)
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relatie) tussen de vertelling en het vertelde, en de “onlosmakelijke verbinding tussen tekstuele vorm en dat

waarvan de tekst verslag doet” 25 We moeten bij de analyse van biografieën dus juist de aandacht richten

op “de wijze van vertellen waardoor aan het verleden  of dat leven vormgegeven wordt”.

Het wetenschappelijk onderzoek van biografieën kan zowel aantonen dat betekenissen niet definitief zijn –

dit berust op een illusie, als laten zien welke belangen er zijn gemoeid met het instandhouden van die

illusie. 26 Het gaat dus om de belangen van de biograaf bij het schrijven van juist dít verhaal, en niet een

ander. Iets soortgelijks zegt Connie Palmen in een van haar essays: “ (…) In zo’n mythe kun je geloven,

maar het hoeft niet. Het is er maar een onder vele. Wanneer ze regelmatig opduikt, liggen aan de keuze

voor het vertellen van juist deze mythe wetten ten grondslag, en om deze wetten gaat het mij. Ik zal me

altijd afvragen wie, op een bepaald moment, kiezen voor het vertellen van welk verhaal en waarom ze dat

doen.”  27

Betekenisgeving van muziek

Listener-response
“What I sing is my own reality. But just the fact that people come up to me and say ‘Hey, that’s my reality, too’

proves to me that it’s not just mine.” - Janis Joplin 28

De listener-response theorie is een pendant van de in de literatuurwetenschap ontwikkelde reader-response

theorieën, toegepast op muziek. De essentie van de listener-response theorie is de nadruk die gelegd wordt

op de actieve rol die luisteraars kunnen spelen in het ontstaansproces van betekenissen in muziek. Deze

centrale rol die het betekenisgevend subject wordt toegekend correspondeert met de algemene

‘postmoderne’ verschuiving van de aandacht van tekst, via context, naar het waarnemend subject (waarbij

de nadruk op perceptie wordt gelegd).

De listener-response theorie heeft implicaties voor het muziekwetenschappelijk paradigma. Het betrekken

van de luisteraar als subject van betekenisgeving vereist een andere opvatting van het object van

wetenschappelijk onderzoek, alsmede een heroriëntering op (en een kritische reflectie van) de aard van

wetenschap zelf.

                                                  
25 Rosemarie Buikema, De Loden Venus (1995), blz. 16
26 Rosemarie Buikema, De Loden Venus (1995), blz. 24
27 Connie Palmen, Echt contact is niet de bedoeling (2000), blz. 103
28 “The Queen Bees of Rock” in BMI Magazine (1968)
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In haar boek Het zingend lichaam onderzoekt Joke Dame de mogelijkheden van een luisteraarsgerichte

interpretatiestrategie. Dame beschrijft de ‘aarzelende stappen’ die er, analoog aan de ontwikkelingen in de

literatuurwetenschap, binnen de muziekwetenschap worden gezet in een poging het traditioneel

musicologisch onderzoek (dat zich over het algemeen nog in het tweede, tekstgerichte

ontwikkelingsstadium bevindt) een breder perspectief te geven. Hoewel de invloed van nieuwe

wetenschappelijke stromingen, zoals de semiotiek en het structuralisme op musicologie aanwezig is, is

deze beperkt geweest. Wel tekent er zich een tendens af waarbij meer nadruk op perceptie wordt gelegd.

De veranderende rol van de luisteraar als functie binnen de muzikale communicatie, en gezien als

betekenisgevend subject, heeft echter nog geen stevig muziekwetenschappelijk fundament verkregen. 29

Bij listener-response gaat het, in navolging van reader-response, om de centrale rol van de luisteraar in het

proces van betekenisgeving van muziek. Betekenissen zijn niet inherent aan muziek, maar ontstaan bij de

luisteraar. Er zijn geen ‘ultieme’ of  ‘definitieve’ betekenissen; verschillende interpretaties kunnen naast

elkaar blijven bestaan (mits zij niet worden tegengesproken door de ‘gegevens’ van de tekst, dat wil

zeggen door wat er staat en als gegeven wordt geaccepteerd). De hoogste ‘zekerheid’ is intersubjectieve

overeenstemming. Tevens vervalt - parallel aan Roland Barthes’ “De dood van de auteur” - de autoriteit

van de componist omtrent de betekenissen van een werk. Bij de uiteindelijke betekenisgeving van de tekst

vormen de  verhalen van de componist en wat we weten – of denken te weten – over zijn of haar intenties

ook een interpretatie, en dit is maar een van de mogelijke interpretaties van die tekst.

Volgens de listener-response theorie formuleert de luisteraar een interpretatie op grond van een tekst. De

dynamische interactie tussen compositie en luisteraar is tevens een daad van scheppen: de luisteraar

creëert als het ware het stuk mee. Interpretaties zijn nooit volledig; er is een ‘oneindigheid’ van muzikale

elementen dat betekenis kan krijgen. In semiotische bewoordingen: iets is een teken wanneer dat als teken

wordt opgevat. Dit wil overigens niet zeggen dat ‘anything goes’ (ik kom hier nog op terug bij de

bespreking van de beperkingen van interpretatie). Maar de luisteraar kan beslissen wat hij of zij naar voren

schuift. De luisteraar maakt de keuze: wat laat ik mijn betekenissen genereren? Een interpretatie houdt

altijd in dat bepaalde aspecten van het werk worden ingezet en andere worden weggelaten;  het inzetten

van verschillende aspecten leidt tot verschillende interpretaties van een tekst.

Het luisterend subject brengt betekenissen tot stand op grond van zowel bewuste als onbewuste processen.

Van wetenschappelijk belang is dan ook de rationalisatie en verantwoording van interpretaties achteraf,

dat wil zeggen de legitimering van betekenissen. Daarbij volgen we bij het interpreteren bepaalde ‘regels

                                                  
29 Joke Dame, Het zingend lichaam (1994), blz. 45-60 (Hoofdstuk II Listener Response, de mogelijkheden van een
luisteraarsgerichte interpretatiestrategie)
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van muzikale betekenisgeving’. Interpretaties ontstaan altijd binnen een bepaalde context en onder invloed

van ‘muzikale luisterconventies’, bepaald door sociale en culturele factoren (die het referentiekader van de

luisteraar vormen). Interpretaties zijn nooit ‘juist’ of ‘af’, maar gerelateerd aan de ingezette

interpretatiekaders en de situatie, positie en belangen van degene die interpreteert.

Problematiek van het object: muziek als culturele tekst
Volgens de traditionele muziekwetenschappelijke opvatting is het object van onderzoek duidelijk: dat is

de partituur (of eventueel een gefixeerde geluidsdrager). Deze is verbonden met de componist die de noten

ooit schreef, waaruit volgt dat we de betekenis van het werk moeten zoeken in de ‘objectieve gegevens’

van de partituur, en wat de maker hiermee bedoeld heeft. 30 De luisteraar of onderzoeker speelt hierin geen

rol (en wordt dan ook geacht zijn of haar eigen subjectiviteit buiten beschouwing te laten). Deze opvatting

blijkt echter niet houdbaar bij de studie van andere ‘muzieken’, zoals niet-westerse muziek en popmuziek,

waar over het algemeen geen partituren aanwezig zijn. Het bestuderen van andere muziektradities leidt tot

een andere benaderingswijze, het gebruik van nieuwe concepten en andere theoretische modellen, alsmede

een andere opvatting van het object van onderzoek. Bij musicologen ontstaan dan ook problemen bij

betekenisgeving door het vasthouden aan het westerse klassieke muziekbegrip, en het toepassen van

traditionele theorieën op muzieken waarvoor deze absoluut niet geldig zijn. Om toe te kunnen werken naar

een ‘new musicology’ moeten andere vragen worden gesteld,  of in ieder geval dezelfde vragen anders

beantwoord worden. Een van de belangrijkste vragen die we ons moeten stellen is de vraag naar wat het

werkelijke object van onderzoek is. En daaruitvolgend (of eigenlijk daaraan voorafgaand): Wat is muziek?

Ik wil hier twee aspecten benadrukken, namelijk de relatie tussen tekst en context, en het idee van muziek

als culturele tekst. Deze aspecten zijn onderling met elkaar verbonden. De term ‘culturele tekst’ komt uit

de cultural studies. Binnen het wetenschappelijk paradigma van de cultural studies is er, naast de

vervaging van de grenzen tussen ‘hoge’ en ‘lage’ cultuur, sprake van een verschuiving van de aandacht

naar receptie en betekenisgeving. 31 Onderzoek richt zich met name op het functioneren van

cultuuruitingen, op de werking van culturele teksten in een specifieke context. Door middel van

associaties en de onderbouwing hiervan wordt in een cultuuranalyse een interpretatie geformuleerd,

waarbij gezocht wordt naar diepere culturele achtergronden van een tekst. De term ‘culturele tekst’ (en de

term ‘tekst’ in het algemeen) dient hierbij breed opgevat te worden en refereert, behalve aan geschreven

teksten, ook aan representaties in beeld en geluid.

                                                  
30 Er wordt dus uitgegaan van een essentiële betekenis, die te vinden is in de structuur van de compositie.
31 Dit geldt niet alleen voor de cultural studies, maar ook voor de literatuurwetenschap en andere disciplines, met name de popular
music studies. De muziekwetenschap loopt hierbij ver achter.
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Muziek staat niet op zichzelf. De opvatting van muziek als culturele tekst gaat dan ook uit van de werking

van muziek in een context. De context is zowel de muzikale context (genre- en stijlconventies) als de

bredere sociale en culturele context. Belangrijk is hierbij ook de relatie tussen muziek en luisteraar (want

muziek krijgt betekenis in het hoofd van de luisteraar).

De mogelijkheden van interpretatie
De listener-response theorie gaat uit van een ‘oneindigheid’ van muzikale elementen dat betekenis kan

krijgen. De luisteraar maakt de keuze wat hij/zij  betekenissen laat genereren. De luisteraar beslist wat

hij/zij naar voren schuift (bijvoorbeeld het akoestische of het verhaal dat verteld wordt). Een interpretatie

is het gevolg van het inzetten van bepaalde aspecten van de tekst. Daarbij kunnen door vergelijkingen met

andere teksten (dat wil zeggen een confrontatie met andere verhalen en interpretaties), of door het

gebruiken van gegevens buiten de tekst (zoals bijvoorbeeld biografische gegevens) nieuwe, onverwachte

betekenissen ontstaan.

Methoden van analyse  
Binnen de traditionele muziekwetenschap is het over het algemeen (nog) niet gebruikelijk dat modellen en

theorieën uit andere disciplines worden toegepast op muziek. In het sowieso interdisciplinaire veld van de

cultural studies (en in zekere zin ook de popmuziekwetenschap), wordt dit echter vanzelfsprekend geacht.

Voor de analyse van teksten wordt in de cultural studies gebruik gemaakt van een breed scala aan

methoden en theorieën, onder andere ontleend aan de literatuurwetenschap, de semiotiek en de

filmtheorie. Dit leidt ertoe dat de onderzoeker een complex analyse-instrumentarium tot zijn/haar

beschikking heeft, bestaande uit onder meer de narratologie, intertekstualiteit, deconstructie en

discoursanalyse. 32

Wat ik hiermee wil zeggen is dat, wanneer uitgegaan wordt van muziek als culturele tekst, het voor de

musicoloog dus ook goed mogelijk moet zijn om interpretatiestrategieën uit de literatuurwetenschap en de

cultural studies toe te passen bij zijn/haar onderzoek, met name waar het gaat om analyse en

betekenisgeving van muziek. Ik wil benadrukken dat het mij hier gaat om een aanzet tot verder onderzoek.

Ik zal dan ook verder niet inhoudelijk ingaan op de verschillende methoden, maar beperk me hier, als

voorbeeld, tot de bespreking van enkele mogelijke interpretatiestrategieën en interpretatiekaders.

Hieronder zal eerst iets dieper ingegaan worden op het proces van betekenisgeving van (pop-) muziek.

                                                  
32 In haar boek In tekst gevat. Inleiding tot een kritiek van representatie geeft Maaike Meijer een scala aan methoden en theorieën
voor het praktisch analyseren en kritiek beoefenen van populaire cultuur. Deze kunnen ook toegepast worden op muziek,
aangezien het gaat om het bestuderen van representaties in het algemeen. Onder representatie moet worden verstaan alles wat
door mensen in tekst of beeld uitgedrukt wordt, ofwel alles wat ‘in tekst gevat’ is.
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Niveaus van betekenisgeving
Binnen het proces van betekenisgeving wordt een reeks interpretatieve keuzes gemaakt. De lezer/luisteraar

stelt hypotheses omtrent de betekenis van de tekst, aan de hand van wat in de semiotiek ook wel de

persoonlijke ‘encyclopedie’ wordt genoemd: het scala aan mogelijke betekenissen in het hoofd van de

luisteraar, dat wil zeggen zijn of haar referentiekader. Deze hypothesen worden vervolgens getoetst aan de

tekst als geheel en maakt de lezer/luisteraar bepaalde keuzes op grond waarvan een interpretatie wordt

geformuleerd.

Er zijn verschillende niveaus van betekenisgeving te onderscheiden. Een tekst bestaat als het ware uit drie

betekenislagen: het letterlijke niveau (wat staat er), het symbolische niveau (waar staat het voor) en het

metaniveau (wat wordt niet gezegd, maar is wel aanwezig). In semiotische bewoordingen komen deze drie

niveaus van betekenisgeving (grotendeels) overeen met het teken, de denotatie en de connotatie. Het

letterlijke niveau vormt de basis voor interpretatie, het gaat hier dus om de tekst zoals deze zich voordoet.

Bij muziek gaat het dan om gegevens als de muzikale structuur (melodie, akkoordprogressie, ritme

etcetera), de eventuele teksten (dat wil hier dus zeggen de songteksten, de woorden op de muziek), het

instrumentgebruik, de sound en de context van de uitvoering (onder andere tijd, plaats, live of

studiowerk). In feite is dit niveau ook al interpretatief, de luisteraar bepaalt wat naar voren wordt

geschoven en wat weggelaten wordt (wat wel en niet gezien wordt), en wat wel en niet relevant geacht

wordt voor de betekenisgeving.

Het symbolische (of referentiële) niveau is dat van de interpretatie van de letterlijke tekst: hier vindt het

toekennen van betekenissen plaats. Hierbij spelen ook bepaalde muzikale conventies van betekenisgeving

een rol (bijvoorbeeld dat majeur wordt geassocieerd met vrolijk/sterk en  mineur met droevig, en de

functies van bepaalde instrumenten, ritmes en tempi). Overigens staan bij de interpretatie van (pop-)

muziek songteksten en muziek niet los van elkaar, zij vormen samen de te interpreteren ‘tekst’ als geheel.

De muziek van een bepaald stuk kan de interpretatie van de woorden (de tekst in de beperkte betekenis

van de term) van dat stuk versterken dan wel weerleggen. De keuzes die bij een interpretatie worden

gemaakt, moeten dan ook gemaakt worden volgens de samenhang tussen woorden en muziek. Met

betrekking tot songteksten moet de lezer/luisteraar de keuze maken tussen een letterlijke of metaforische

betekenis van een bepaalde passage. Soms is een symbolische betekenis vanzelfsprekend, want wanneer

we de woorden letterlijk zouden nemen zou de tekst ronduit belachelijk klinken. Vaak is het echter

mogelijk de teksten zowel letterlijk als symbolisch op te vatten.

Bij het metaniveau van betekenisgeving gaat het om de associaties van de luisteraar. Ook intertekstualiteit

vindt plaats op dit niveau. Het gaat hier om zowel bewuste als onbewuste processen in het hoofd van de

luisteraar. De mogelijkheden van betekenissen worden echter wel ingeperkt door de context. De

‘oneindige’ betekenissen waarover in moderne theorieën (waaronder de listener-response theorie van Joke
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Dame) wordt gesproken zijn in feite niet oneindig. Betekenissen staan niet vast, maar zijn wel altijd

verbonden met de context.

Betekenisgeving van popmuziek
“It's just a song man, it doesn't mean anything”

- John Lennon, Imagine Documentary

Er is niet één manier van interpreteren van popmuziek; de verschillende manieren waarop popmuziek

gebruikt wordt en de verschillende contexten waarin popmuziek zich voordoet, gebruiken hun eigen

soorten retoriek en verwijzen naar verschillende paradigma’s van benadering van muziek, en komen voort

uit verschillende tradities en opvattingen van wetenschap. Door het combineren van de hedendaagse

cultural studies en de muziektheorie, en het overschrijden van de grenzen tussen de vakgebieden, kan een

beeld worden geschetst over hoe luisteraars hun evaluaties van songs vormen en daaraan een

verscheidenheid aan betekenissen toekennen. De analyses van de muziek en de lyrics kunnen laten zien

hoe interpretaties van songs ontstaan en zich ontwikkelen in specifieke culturele en historische contexten.

Zoals eerder gezegd voldoet de benaderingswijze van de traditionele muziekwetenschap niet wanneer het

gaat om onderzoek van popmuziek. Popmuziek is niet minder interessant dan klassieke muziek, maar de

methodes die in de traditionele muziekwetenschap worden gebruikt om muziek de beschrijven en te

waarderen geven de onderzoeker niet het vocabulaire, de termen en de concepten om de “interessante”

kwaliteiten van popmuziek te kunnen beschrijven. Alleen de beschrijving van popmuziek in termen van

muzikale processen voldoet niet, het idee van het bespreken van “de muziek zelf” is gebonden aan de

traditionele academische benadering van muziek. De elementen die van belang zijn bij muzikale

betekenisgeving zijn niet zozeer te vinden in interne muzikale verbanden, wat relevant is is het idee dat

betekenisgeving – ook de betekenisgeving die zich baseert op interne muzikale processen – sociaal

geconstrueerd is. Dit wil niet zeggen dat we voorbij moeten gaan aan die muzikale processen en

verbanden. In het proces van betekenisgeving van muziek blijven de sounds van muziek, de manier

waarop die gemaakt worden en gekozen zijn, van elkaar verschillen of vergelijkbaar zijn, en de effecten

die ze teweegbrengen, belangrijk. Het belang dat aan die sounds wordt gehecht is echter afhankelijk van

de context waarin de muziek wordt gehoord en betekenis krijgt. Muzikale betekenis wordt sociaal

geconstrueerd en in het proces van betekenisgeving spelen machtsrelaties een rol. Verder is het belangrijk

de impact te realiseren die etniciteit, gender en sociale klasse kunnen hebben op muzikale interpretatie. 33

                                                  
33 David Bracket, Interpreting Popular Music (1995), Preface
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De centrale vraag is hoe betekenis ontstaat in popmuziek. Hierbij moeten we ons ten eerste realiseren hoe

sociale en culturele factoren zijn ingebed in muzikale teksten en performances. Ten tweede is het

noodzakelijk om de context, de tekst, de makers ervan, en de luisteraar te beschouwen in samenhang met

elkaar. Betekenissen worden aan de ene kant gecreëerd door diegenen die betrokken zijn bij het maken

van de muziek in een van deze vormen, maar ze zijn ook het resultaat van de interactie van de luisteraar

met deze muziekvormen. Daarnaast zijn muzikale teksten en performances tegelijkertijd culturele

producten, handelswaar, geproduceerd door een muziekindustrie die een zo groot mogelijke winst

nastreeft. Betekenissen, of liever gezegd “particular sets of cultural understandings” zijn een resultaat van

een complexe serie interacties tussen deze veschillende partijen. De vraag naar betekenissen in popmuziek

kan dan ook niet puur vanuit één perspectief of niveau – de makers, de tekst of het publiek – worden

bekeken, maar kan alleen worden beantwoord door  te kijken naar de context waarin de muziek wordt

gemaakt en de onderlinge samenhang tussen deze factoren te zien. 34

Simon Frith – Concepten en interpretatiekaders voor popmuziek

In dit kader is het zinvol om iets dieper in te gaan op het werk van popmuziekwetenschapper Simon Frith,

omdat zijn werk een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van het vakgebied van de

popular music studies, en tevens voor mijn scriptie de achterliggende basis heeft gevormd van de

gebruikte concepten en interpretatiekaders. Ik verwijs hierbij met name naar zijn laatste werk, Performing

Rites. Evaluating Popular Music (1998). In zijn werk combineert Frith een sociologische benadering met

musicologische theorieën en met zijn ervaringen in de muziekjournalistiek.

Waar de traditionele muziekwetenschap de invloed van sociale factoren op het ontstaan van muziek

grotendeels negeert, en bij de sociologische benadering vaak de muzikale aspecten worden vergeten,

ontwikkelt Frith een analysekader voor popmuziek waarin het sociale aspect en het muzikale aspect

samenkomen. Zijn onderzoek laat zien dat het ene niet zonder het andere kan bestaan, en dat een relevante

interpretatie van muziek pas kan ontstaan wanneer het sociale en het muzikale in hun onderlinge relatie

worden bekeken. Muziek kan niet los gezien worden van de specifieke  sociale context waarin ze

gemaakt, verspreid en gehoord wordt. Niet alleen speelt muziek zich af binnen die sociale context, het

proces van  betekenisgeving van muziek ook. Hierbij maakt Frith een omkering van het traditionele

sociologische discours: we moeten niet kijken naar hoe popmuziek bepaalde sociale waarden reflecteert,

maar juist naar hoe ze die creëert: “(...) in examining the aesthetics of popular music we need to reverse

                                                  
34 Roy Shuker, Understanding Popular Music (1994), Preface blz. viii



Janis Joplin, verhalen en interpretaties

28

the usual academic argument: the question is not how a piece of music, a text, “reflects” popular values,

but how – in performance – it produces them.” 35

In Friths theorie in Performing Rites staat de directe relatie tussen luisteraars en muziek centraal, alsmede

de vraag hoe betekenisgeving werkt en hoe interpretaties ontstaan. Het proces van betekenisgeving van

muziek begint in de theorie van Frith bij de specifieke luisterervaring van een individueel persoon. Dit

sluit aan bij de listener-response theorie, waarbij het ook niet meer gaat om het vaststellen van

betekenissen in een muzikaal werk, maar om de ervaring van de luisteraar van dat werk. Ook hij gaat nog

een stap verder: “My argument in this book is not just that in listening to popular music we are listening to

a performance, but, further, that “listening” itself is a performance: to understand how musical pleasure,

meaning and evaluation work, we have to understand how, as listeners, we perform the music for

ourselves.” 36 En bij de interpretatie van muziek gaat het niet alleen om betekenissen, maar we kennen aan

muziek ook een waarde toe; muziek wordt door luisteraars beoordeeld. We kunnen vanuit

wetenschappelijk perspectief geen objectieve maatstaven vaststellen volgens welke iets als goede of

slechte muziek kan worden bestempeld. Wanneer we de sociale context waarin muziek zich voordoet

bezien, kunnen we echter wel iets zeggen over  wanneer muziek in die specifieke context succes heeft,

geslaagd is, en in die zin dus goede muziek is. Discussies over de kwaliteit van culturele uitingen gaan

niet zozeer over smaak, als wel over manieren van luisteren.

In zijn werk doet Frith pogingen om een esthetica van popmuziek te ontwikkelen. Popmuziek wordt

opgevat als een legitieme kunstvorm die dan ook als zodanig kan worden bekeken. Door het incorporeren

van bepaalde concepten en benaderingswijzen uit de klassieke muziekwetenschap, (waaronder

bijvoorbeeld de notie van het ‘trancendente’ van muziek) laat Frith zien dat het mogelijk is om ook over

popmuziek iets wetenschappelijk zinnigs te zeggen over “de muziek zelf”, in tegenstelling tot alleen de

sociale aspecten ervan. Hoewel er volgens de nieuwe theoretische opvattingen niet meer gesproken kan

worden over “de muziek zelf” gebruikt Frith deze term om  een onderscheid te maken met de meer

sociologische benadering van muziekculturen in eerder werk van hem, die meer een analyse zijn van hoe

mensen spreken over muziek, wat ze ermee doen en hoe onderscheid gemaakt wordt tussen verschillende

genres en stijlen en de daaraan verbonden waarde-systemen.

Het is belangrijk voor de onderzoeker van popmuziek om zich steeds af te vragen wat zijn of haar

onderzoeksobject is. Waar luisteren we naar wanneer we muziek willen interpreteren? En hoe wordt

datgene wat iemand hoort (tonen, instrumenten, stem, ritmes, etc.) getransformeerd in een vorm van

                                                  
35 Simon Frith, Performing Rites (1998), blz. 271
36 Simon Frith, Performing Rites (1998), blz. 203
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begrip van ‘waar het over gaat’? 37 Frith geeft verschillende elementen aan die een rol kunnen spelen in

het betekenisgevingsproces, en ontwikkelt hierlangs een aantal concepten en interpretatiekaders voor de

studie naar popmuziek, waarvan enkele – performance, authenticiteit, de stem, gender en etniciteit - zullen

terugkomen in deze scriptie. In de volgende paragraaf geeft ik eerst een overzicht van een aantal algemene

relevante aspecten bij de interpretatie van popmuziek. Hierbij is wederom sprake van een combinatie van

muzikale en sociale aspecten; de elementen vallen samen onder het bredere theoretische uitgangspunt van

het bezien van muziek in de context waarin het zich voordoet.

Relevante aspecten bij de interpretatie van popmuziek
Er zijn veel verschillende benaderingen mogelijk in de studie van popmuziek. Het is onmogelijk ze

allemaal te noemen en uit te werken. Ik beperk me dan ook tot het opnemen van die elementen en

interpretatiekaders die relevant zijn voor mijn eigen onderzoek (dus die aspecten die zullen terugkomen in

het verhaal van Janis Joplin in deze scriptie), en die aansluiten en passen in het door mij gekozen bredere

theoretische kader van betekenisgeving van popmuziek door de luisteraar.

Welke elementen zijn relevant voor de betekenisgeving van popmuziek? In Popular Music in Theory

maakt Keith Negus een opdeling in thema’s van onderzoek naar popmuziek, die ik hieronder heb gevolgd.

Achtereenvolgens zijn dit het publiek, de industrie, de media, identiteit, geschiedenis, plaats en politiek.

Deze thema’s zijn gerelateerd aan de verschillende contexten waarbinnen popmuziek betekenis krijgt,

omdat: “(...) music is created, circulated, recognized and responded to according to a range of conceptual

assumptions and analytical activities that are grounded in quite particular social relationships, political

processes and cultural activities.” 38

Publiek

De historisch eerste en nog steeds meest voorkomende benadering van popmuziek is de sociologische

benadering, waarbij muziek wordt ingedeeld naar haar sociale functies en waarbij gekeken wordt naar hoe

muziek een rol speelt in de levens van bepaalde groepen gebruikers van die muziek, het publiek.

Onderzoek richt zich specifiek op het gebruik van muziek in verschillende contexten, en de connotaties

van stijlen of artiesten bij het vormen van identiteiten, en komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de analyse

van subculturen, en studies waarin de plaats van muziek in het leven van verschillende groepen jongeren

onderzocht wordt. Bij de sociologische benadering wordt muziek gedefinieerd in termen van sociale

functies van groepen consumenten, en wordt er niet of nauwelijks gekeken naar muzikale elementen en

naar wat het is waarom juist deze muziek die groepen aanspreekt.

                                                  
37 Simon Frith, Performing Rites (1998), blz. 99
38 Keith Negus, Popular Music in Theory (1994), Introduction, blz. 4
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Hoewel ik in Hoofdstuk drie bij de bespreking van performance wel in zal gaan op de relatie tussen

performer en publiek, wil ik benadrukken dat dit niet mijn benadering is en zal ik niet verder ingaan op de

specifieke eigenschappen en analyse van het publiek. Ook in de listener-response theorie staat de

luisteraar – individueel, maar ook als categorie – centraal, maar de luisteraar hier wordt opgevat als een

algemeen concept in de theorie van betekenisgeving, waarbij het wel gaat om luisteraars in een sociale

context, maar waarbij het niet het doel is om die luisteraars en hun sociologische betekenis zelf te

onderzoeken.

Industrie

Popmuziek wordt gecreëerd, verspreid en geconsumeerd binnen een bredere context van een commerciële

muziekindustrie. Muziek is in die zin ook een product, handelswaar, dat verkocht moet worden, maar ook

gemaakt. De muziekindustrie is een bepalende factor in het scheppen van de randvoorwaarden waarbinnen

popmuziek kan bestaan (welke muziek wordt er überhaupt gemaakt, waar wordt in geïnvesteerd) en vormt

altijd de achtergond van het spreken over popmuziek (ook wanneer men zich hier juist tegen afzet), omdat

de muziekindustrie mede de termen en het kader bepaalt waarbinnen popmuziek populair wordt. De

spanning tussen creativiteit/artisticiteit versus commercialiteit is een van de veelbesproken kaders volgens

welke popmuziek betekenis krijgt en gewaardeerd wordt.

Bij de studie van popmuziek is het echter mogelijk te laten zien dat deze oppositie overstegen kan worden,

dat kunst en commercialiteit niet noodzakelijk tegenover elkaar staan, maar dat “goede’ popmuziek

bestaat in een combinatie van artistieke kwaliteit en professionaliteit. Bij het interpretatiekader

Authenticiteit dat hieronder beschreven zal worden, zal  hier iets dieper op ingegaan worden.

Media

Verbonden met de kaders publiek en industrie is het concept van bemiddeling, interventie en

beeldvorming van popmuziek door de media, zoals de muziekpers en radio (die tevens als onderdeel

gezien kunnen worden van het bredere veld van de muziekindustrie). De media zijn bepalend voor het

betekenisgevingsproces in het creëren van verhalen over muziek, en het ontstaan en instandhouden van het

paradigma/discours van het schrijven en praten over muziek. De muziekpers bepaalt mede wat “goede”

muziek is, waarover geschreven wordt en welke criteria daarvoor worden gebruikt. Radio bepaalt wat er

gedraaid wordt, en de formats (bijvoorbeeld dat een song niet langer dan drie minuten mag zijn), en deelt

in volgens luisteraarscategorieën, zoals mainstream versus underground, pop, rock, dance en r&b.

Muziek wordt ingedeeld in “hokjes” van genres en stijlen, en wordt besproken en gewaardeerd volgens

specifieke conventies, waarbij niet alleen muzikale stijlkenmerken, maar ook images en subculturen een

rol spelen. Elke muzikale context heeft weer eigen conventies waaraan waarde wordt gehecht en
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waarbinnen kan worden vastgesteld of bepaalde muziek, artiesten of songs geslaagd zijn (bijvoorbeeld

dansbaarheid, instrumentgebruik, songstructuur, sociale functie en ideologie). Het onderscheid dat in de

popmuziek gemaakt wordt tussen  de meer “serieuze” rock muziek en de commerciële pop is dan ook

vooral een terminologisch probleem, dat verbonden is met connotaties van de begrippen commercie en

echtheid, mainstream en artisticiteit.

Identiteit

Binnen dit kader wordt de notie van identiteit ingezet bij de interpretatie en betekenisgeving van

popmuziek, waarbij onderkend en onderzocht wordt hoe etniciteit, gender en seksualiteit vorm krijgen

binnen en vorm geven aan popmuziek. Hierbij kan zowel gekeken worden naar het proces van het creëren

van muziek (de makers) als naar de luisteraars (het publiek). Belangrijk is ook hier de opvatting dat

popmuziek niet alleen reflectie is van identititeit, maar dat popmuziek ook bijdraagt aan de constructie van

identiteiten. Bij de benadering van identiteit vanuit het perspectief van het publiek heeft dit kader vooral

de connectie de met sociologische benadering, waarin zoals eerder genoemd, onderzocht wordt hoe

muziek gebruikt wordt binnen levensstijlen. Muziek betekent iets voor mensen, geeft uiting aan wie ze

willen zijn, waarmee ze zich identificeren en waar ze bij willen horen. Vanuit het perspectief van de

performer kan er worden gekeken naar de expressie van identiteit in de muziek, naar de persoonlijkheid

van de individuele performer en zijn of haar plaats in de maatschappij, naar de wisselwerking met de

sociale context die medebepaalt hoe een individu zich ontwikkelt, maar ook waardoor hij of zij beperkt

wordt. Dit zijn dus buiten-muzikale elementen.

Tegelijkertijd kan er ook gekeken worden naar hoe etniciteit en gender tot uiting komen en betekenis

krijgen binnen de sociale context van het ontstaan van muziek, binnen bepaalde stijlen en muziektradities.

Onderzoek richt zich dan op de sociale betekenissen die verbonden zijn aan bepaalde muziekstijlen, zoals

bijvoorbeeld het onderscheid tussen zwarte en witte muziek, de cross-over van muziekstijlen (die in deze

context interessant kan zijn vanwege de verschuiving van betekenissen omtrent etniciteit), en de positie

van vrouwen als performers binnen de muziekindustrie.

Gender en etniciteit kunnen worden ingezet als theoretisch kader waarbinnen verschillende benaderingen

mogelijk zijn. In de paragraaf Interpretatiekaders zal ik hier op ingaan, en zal aan de hand van het

voorbeeld van de ontwikkeling van een feministische muziekkritiek geïllustreerd worden dat de

benaderingen binnen het interpretatiekader gender en etniciteit parallel verlopen aan de theorie van

betekenisgeving van popmuziek in het algemeen: onderzoek richt zich eerst op de  muziekwereld, de

context, sociale factoren en het publiek, vervolgens wordt gekeken naar muziekstijlen en muziektradities,

en ten slotte naar een overstijgende theorie van deconstructie en analyse van het betekenisgevingsproces.
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Geschiedenis

Geschiedenis kan op twee manieren gezien worden als belangrijk aspect in de betekenisgeving van

popmuziek. Enerzijds verwijst het naar “de popmuziekgeschiedenis”, dat wil zeggen de geschiedenissen

van de popmuziek, of van bepaalde stijlen in de popmuziek, zoals die zijn beschreven in een veelheid aan

literatuur over het onderwerp. Bij de historische benadering binnen het onderzoek naar popmuziek is het

belangrijk om ervan bewust te zijn dat deze geschiedschrijvingen constructies zijn. Zoals eerder

beschreven in de theorie van De Verhalen, worden er keuzes gemaakt in wat wordt verteld en hoe, welke

indeling er wordt gehanteerd en welke interpretaties van welke gegevens er worden gepresenteerd. Een

goed voorbeeld hiervan kunnen we zien in hoe in veel pophistorische werken de opeenvolging van stijlen

in de popmuziek als duidelijk afgebakende periodes beschreven worden (eerst was er de rock’n’roll, in

1967 ontstond de rock, vervolgens werd hier door de punk in de jaren zeventig weer een einde

aangemaakt, etcetera). Dit in tegenstelling van de opvatting van geschiedenis als doorgaande lijn, en van

een werkelijkheid waarin stijlperiodes elkaar overlappen, in elkaar overvloeien en waarin verschillende

stijlen naast elkaar blijven bestaan.

Anderzijds refereert geschiedenis als kader aan het kunnen plaatsen van muziek – als de specifieke te

interpreteren tekst - in een historische context. Deze historische context kan zowel verwijzen naar de

sociale factoren (welke elementen hebben geleid tot of bijgedragen aan het ontstaan van die muziek of

deze specifieke tekst) als naar de muzikale context, zoals de roots van de muziek en de verschillende

muziektradities (welke invloeden van stijlen hebben meegespeeld).

Plaats

Het belang van de context waarin popmuziek zich voordoet kan ook letterlijk worden opgevat, wanneer er

gekeken wordt naar geografische aspecten. Het onderzoek richt zich dan op hoe muziek ontstaat of

gebonden is aan een specifieke plaats, die bepaalde sounds voortgebracht heeft of daardoor gekenmerkt

wordt. Een goed voorbeeld hiervan is de San Francisco sound, waarvan ook Janis Joplin met Big Brother

and The Holding Company deeluitmaakte. Er kan onder andere gekeken worden naar de sociale factoren

die mogelijk hebben meegespeeld bij het ontstaan van die specifieke sound; ook kan het interessant zijn

om verschillende plaatsgebonden muziektradities met elkaar te vergelijken.

Politiek

Onder de noemer politiek is er onder meer onderzoek gedaan naar de staatsinmenging op het gebied van

popmuziek. Dit kan in principe ook positief zijn, bijvoorbeeld op het gebied van cultuurbeleid en hoe dat

popmuziek erkend en gestimuleerd heeft (maar dit is zeldzaam), vaker echter staat de angst van de

geïnstitutionaliseerde wereld voor popmuziek, die tot uitdrukking komt in censuur,  centraal. Hierbij
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wordt muziek overigens nauwelijks als muziek in een context bezien, maar wordt er slechts gekeken naar

de puur tekstuele analyses van popmuziek.

Er kan vanuit het perspectief politiek onderzoek gedaan worden naar de aanwijsbare invloed van de staat

(letterlijk politiek), maar ook naar machtsrelaties in het ontstaansproces van muziek (industrie) en het

betekenisgevingsproces (media).

Al deze elementen zijn met elkaar verbonden, en overlappen elkaar deels, maar spelen elk een rol in het

proces van ontstaan van de betekenissen die gehecht worden aan popmuziek, en vormen elk een

invalshoek van waaruit onderzoek naar popmuziek vorm kan krijgen.

Interpretatiekaders
In deze scriptie wordt de betekenisgeving van (pop-)muziek gezien als de interpretatie van teksten, vanuit

een aangepaste muziekwetenschappelijke benadering, waarbij de geïnterpreteerde teksten gezien worden

in de sociale, historische en culturele context, en waarbij de respons van de luisteraar wordt meegenomen

in de interpretatie. Na de in dit hoofdstuk uiteengezette bredere achterliggende theorieën van

betekenisgeving worden hier de concrete interpretatiekaders beschreven en verder uitgewerkt, de meer

specifieke theorieën die op het onderwerp toegepast worden, zowel geldend voor De Verhalen als De

Muziek.

Interpretatie vindt plaats volgens bepaalde kaders volgens welke het onderwerp belicht wordt en die

bepalen naar welke elementen en thema’s gekeken wordt in de interpretatie. De interpretatiekaders

vormen als het ware de zoeklichten, thema’s zijn datgene wat belicht wordt. Ook kan betekenis ontstaan in

de beschrijving van het onderwerp volgens bepaalde verhaallijnen. De in deze scriptie ingezette kaders en

gebruikte perspectieven zijn interdisciplinair, en zijn een combinatie van verschillende elementen uit

onder andere de musicologische, de literatuurwetenschappelijke, de cultuurhistorische,  de sociologische,

de feministische, en de psychologische theorie. De interpretatiekaders die hieronder zullen worden

beschreven zijn achtereenvolgens: Performance, Authenticiteit, Muziek & Emotie, Gender & Etniciteit,

Betekenissen van de stem, Intertekstualiteit, Het overschrijden van grenzen, Uniek versus exemplarisch,

en Mythe & werkelijkheid.

Performance
Een belangrijk onderdeel van de rockmuziekcultuur is de performance, die zich af kan spelen in

verschillende vormen en contexten, waaronder de club scene, tours, concerten, festivals, film, en radio.

“The significance of these lies in the interrelationship of ritual, pleasure, and economics in rock:
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performance in its various guises operates to create audiences, to fuel individual fantasy and pleasure, and

to create rock icons and cultural myths.” 39 Performance als interpretatiekader onderkent het belang van

performance in het creëren van muzikale betekenissen, en verwijst zowel naar de performance als een

gebeurtenis, een optreden van een bepaalde artiest of band, als naar performance als theoretisch concept,

zoals geïllustreerd wordt door Simon Frith in zijn in Performing Rites  ontwikkelde theorie van

performance en muzikale ervaring.

De term performance verwijst naar een sociaal – of communicatief proces. Performance vereist een

publiek, en is in die zin afhankelijk van interpretatie, en gaat over betekenissen. Een performance is een

niet-vaststaande gebeurtenis. Performance roept vragen op en stelt ook zichzelf ter discussie: wat maakt

iets tot een performance, wat is echt en wat is geacteerd met betrekking tot emoties en waar ligt het

onderscheid tussen performance on-stage en performance off-stage. Dit laatste is een interessant aspect bij

het zich bezighouden met over performance in populaire cultuur, vanwege de vervaging van de grenzen

tussen het geënsceneerde en het alledaagse. 40 Performance verhoudt zich met de conventies van hoe

mensen zich in het dagelijks leven naar buiten toe presenteren en zich tot elkaar verhouden. Performance

en het maken van muziek vallen onder intentioneel gedrag, dat wil zeggen er wordt gehandeld met een

specifieke bedoeling. Doelen en redenen veronderstellen waarden. In het geval van performance en

muziek zullen dit vaak gedeelde waarden zijn. Deze waarden vallen onder conventies, het gaat hierbij om

de wederzijdse afstemming van gedrag van mensen onderling. 41 Performance is duidelijk geworteld in

een specifieke culturele achtergrond, en de performance heeft dan ook alleen betekenis (‘makes sense’)  in

termen van de specifieke performance conventies die in die culturele context gevormd worden.

Bij performance gebruikt de artiest zichzelf als plaats van narrativiteit en emotie, waar betekenis ontstaat.

Dit kan gezien worden als een proces van subjectivering van de kunst. Het werk, de tekst, het verhaal, is

afhankelijk van de performer zelf, bij wie de nadruk gelegd wordt op de ontwikkeling van een persona. 42

Performance kan dan worden opgevat als een vorm van retoriek waarbij het lichaam (onder andere de

stem) het belangrijkste communicatiemiddel is. De performer is afhankelijk van een publiek dat haar werk

kan interpreteren door zijn eigen ervaring van performance, en het metaforisch begrijpen van de taal, de

poses, gebaren en lichaamstaal, met andere woorden een publiek dat de performance herkent en waardeert

als performance.

Een performance kan gezien worden als gecreëerde werkelijkheid, als kunst. En zoals Jos Kunst  duidelijk

maakte in zijn filosofie van de muziekwetenschap heeft kunst, en dus performance, geen waarheidsclaim:

                                                  
39 Roy Shuker, Understanding Popular Music (1994), Preface blz. xi
40 Simon Frith, Performing Rites (1998), blz. 205
41 Jos Kunst, Syllabus Theoretische Muziekwetenschap (1983), § 3.1.4 en § 3.1.5
42 Het concept van de persona  zal verder uitgewerkt worden in Hoofdstuk 2.
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“het is, zoals alle gebruikers weten, een “act”, iets “gespeelds”.  Het heeft – evenals de interpretaties van

teksten, en dus ook de interpretaties van die performance - wel wat men een “interessantheidsclaim” zou

kunnen noemen. 43 In Hoofdstuk 3 zal in de paragraaf Performance meer aandacht besteed worden aan de

conventies van performance en de verwachtingen van het publiek, de paradox met betrekking tot

performer en publiek, en performance en echtheid: de mythe van de natuurlijke performance en de illusie

van authenticiteit.

Authenticiteit
In een van zijn teksten over het ontwikkelen van een esthetica van rock- en popmuziek beschrijft Simon

Frith hoe authenticiteit als kader gebruikt wordt voor waarde-oordelen over popmuziek. 44 In de definities

van authenticiteit volgens Van Dale verwijst ‘authenticiteit’ naar iets dat overeenstemmend is met het

oorspronkelijke, dat van waarde is door het bezit van de vereiste vorm, dat niet vervalst, echt, origineel en

betrouwbaar is  (waarbij ‘echtheid’ gedefinieerd wordt als werkelijk hetgeen of degene zijnd waarvoor iets

of iemand doorgaat). Ook wordt de term gebruikt voor iets dat een eigen kenmerk draagt, en in die zin

oorspronkelijk is. Frith illustreert het gebruik van het concept van authenticiteit als waarde door

onderscheid te maken tussen het art discourse, het folk discourse en het pop discourse, waarbij hij laat

zien hoe de kritische discoursen geassocieerd met drie hoofdcategorieën waarin het muzikale veld wordt

verdeeld – kunst, folk en pop – verschillende conventies en noties van esthetische waarde produceren.

Het kunst-discours wordt vertegenwoordigd door de dominante elite die zichzelf legitimeert met de

academische instituties en vakopleidingen voor musici. Bij muziek als kunst staat de trancendente

ervaring die muziek kan oproepen centraal. Muziek wordt gezien als de individuele creatieve expressie

van ‘het hogere’, of van ‘de ziel’. Die kan echter alleen worden uitgevoerd en gewaardeerd door wie

daarvoor opgeleid en getraind is en alleen zij kunnen de betekenis vaststellen van wat goede muziek is.

Het folk-discours stelt traditie tegenover de gelegitimeerde professionaliteit van het kunst-discours. Hier

gaat het erom dat de muziek een authentieke ervaring van een gemeenschap of een cultuur biedt, zoals die

tot uiting komt in de culturele volkstradities. Het belangrijkste kwaliteitscriterium is de expressie van

‘echte’ emoties en ervaringen van het leven van alledag. Binnen het folkmuziek discours is er een directe

connectie tussen het leven en de kunst. Het pop-discours verbindt artistieke expressie met het lustprincipe

en met de op een massapubliek gerichte muziekindustrie en massamedia. Waardes binnen het pop-

discours worden gecreëerd door en zijn geordend binnen een commercieel systeem, waarbij

commercialiteit –geld – gelijkgesteld wordt aan esthetische waarde. Popmuziek wordt volgens dit discours

alleen gemaakt om te voldoen aan de verlangens van een massapubliek, en om commercieel aan te slaan.

                                                  
43 Jos Kunst, Syllabus Theoretische Muziekwetenschap (1983), § 4.3.2
44 Simon Frith, “Towards an aesthetic of popular music” in Richard Leppert and Susan McClary, Music and Society (1987)
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Popmuziek, en meer specifiek rockmuziek, kan ook de andere discoursen oproepen. Vanuit het folk-

discours wordt dan gekeken hoe de muziek representatief is voor een gemeenschap, bijvoorbeeld een

bepaalde subcultuur. Vanuit het kunst-discours wordt rockmuziek benaderd als individuele creatieve

uiting. Rock als kunst baseert zich op een argument met betrekking tot authenticiteit, in tegenstelling tot

de commercialiteit van popmuziek. Het probleem van authenticiteit versus commercie gaat echter ook

over de grenzen van discoursen heen, en bestaat ook binnen die discoursen. Het is interessant om te

onderzoeken hoe verschillende stijlen en genres noties van authenticiteit construeren, en hoe het

onderscheid wordt gemaakt tussen muziek als oprechte expressie versus muziek als voer voor de massa.

Authenticiteit binnen de rockmuziek wordt opgevat als verzet tegen de commerciële conventies, evenals

“rockstar-quality”: sterren worden gezien als individuen met iets unieks, en met een bepaalde kracht, die

zich boven ‘het systeem’ verheffen. ‘Goede muziek’ overstijgt sociale factoren, en is juist die muziek die

de grenzen van commercialiteit overschrijdt, en de conventies doorbreekt. Deze muziek wordt gezien als

de authentieke expressie van iets (een persoon, een idee, een gevoel, een gedeelde ervaring, een tijdgeest.

De rockkritiek gebruikt hier dezelfde manieren van denken als in de studie van ‘serieuze’ klassieke

muziek (zoals de de notie van het overstijgende van iets, het trancendente van muziek). De suggestie

wordt gewekt dat popmuziek meer waardevol is naarmate zij minder afhankelijk is van de sociale factoren

die het proces van popmuziek medebepalen. Dit is een contradictie binnen de benadering van popmuziek:

authenticiteit als waarde verwijst juist weer naar iets buiten de muziek, naar de persoon of de ‘auteur’ en

de gemeenschap of (sub-)cultuur waar deze uit voortkomt. De ‘echtheid’ van de performer wordt

beoordeeld in relatie met de ervaringen of emoties die ze beschrijven. De rock esthetica van authenticiteit

verwijst dus naar een bepaalde realiteit.

De werkelijkheid is echter dat rock een commerciële vorm ís, geproduceerd door en binnen een

muziekindustrie, en gedistribueerd door een massamedia en voor een massacultuur. De rock en de

rockkritiek drijft dan ook op mythes en op het creëren van de illusie van authenticiteit. Geen image is ook

een image. Frith beschrijft deze paradox als volgt: “The myth of authenticity is, indeed, one of rock’s own

ideological effects, an aspect of its sales process: rock stars can be marketed as artists, and their particular

sounds marketed as means of identity”. 45 We moeten ons dus niet afvragen hoe ‘echt’ een muzikale tekst,

of een performer, is in relatie met iets anders, hoe trouw het blijft aan iets, maar hoe het deze noties van

echtheid creëert.

                                                  
45 Simon Frith “Towards an aesthetic of popular music” in Richard Leppert and Susan McClary, Music and Society (1987), blz.
137
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Muziek & Emotie
Aan de esthetische waardering van muziek liggen emoties ten grondslag. Emoties worden ervaren als

essentieel onderdeel van muziek. Waar het om gaat is de directe ervaring van de muziek, het voelen. De

affectieve respons van de luisteraar gaat vooraf aan de rationele analyse van muziek. Tijdens het luisteren

naar muziek vindt het begrijpen, en het ervaren van het geheel plaats in tegenstelling tot het onderscheiden

van de verschillende elementen die tot die ervaring bijdragen. Iets kan onmiddelijk raken, of niet – we

weten dat dit zo is zonder dat we het direct kunnen uitleggen. Het gaat hier om common-sense en voor-

wetenschappelijke noties: deze gaan vooraf aan pogingen tot beschrijven. Deze directe ervaringen van

muziek, en de emoties die het oproept, zijn echter ook altijd plaatsbaar binnen een sociale context; deze

bepaalt het referentiekader van de luisteraar. Het plaatsen in een context gebeurt in feite al onbewust; iets

kan alleen worden begrepen binnen het eigen referentiekader. Naast het persoonlijk opgaan in muziek zijn

we ons er tegelijkertijd van bewust dat de muziek iets publieks is, en dat het een sociale betekenis heeft.

Muziek geeft ook betekenis aan de eigen emoties, het biedt diepgang en mogelijkheden tot expressie, wat

geïllustreerd wordt door de veelvoud aan aanwezige lovesongs. Dit is een van de (sociale) functies van

muziek; het gebruik van muziek door de luisteraar om betekenis te geven aan zijn of haar eigen leven.

Hierbij is het nogmaals relevant om op te merken dat popmuziek niet zozeer gezien moet worden als

expressie of reflectie van emoties, en van sociale waardes, maar als construerend hiervan.

In deze scriptie zal verder duidelijk gemaakt worden dat het bij popmuziek in performances niet zozeer

gaat om de directe expressie van emoties, maar om de representatie van emoties, het vormgeven aan

emoties. Ook kan er een onderscheid gemaakt worden tussen de emoties van de performer versus de

emoties van de luisteraar. In de paragraaf Performance in hoofdstuk 3, waar een koppeling gemaakt zal

worden tussen performance, authenticiteit en muziek & emotie, wordt hier verder op ingegaan.

Gender & etniciteit
Hoe gender en etniciteit een bepalende invloed kunnen hebben bij de betekenisgeving van muziek werd

eerder hierboven beschreven in de passage over identiteit onder de relevante aspecten van popmuziek. Er

zijn verschillende mogelijke manieren van benadering bij het inzetten van gender en etniciteit als

theoretisch interpretatiekader.

Illustratief voor deze verschillende benaderingswijzen zijn de drie verschillende stromingen die kunnen

worden onderscheiden binnen de feministische wetenschapsbeoefening, en die de geleidelijke

ontwikkeling van een feministische muziekkritiek beschrijven. Deze drie perspectieven zijn in hun

ontstaan chronologisch, maar blijven ook gelijktijdig naast elkaar voorkomen.

De eerste fase, het gelijkheidsdenken, komt overeen met het algemene beeld dat er van het feminisme

bestaat; en sluit aan bij de politiek getinte strijd tegen de ongelijke positie van mannen en vrouwen in de
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maatschappij. Vanuit het gelijkheidsperspectief wordt er onder meer gekeken naar positie van de vrouw in

de mannelijke rockwereld, en ontstaat er een feministische cultuurkritiek op de muzikale stereotypering

van vrouwen, zowel in popmuziekteksten als in de popcultuur zelf, waar bijvoorbeeld bepaalde stijlen als

‘mannelijk’ of ‘vrouwelijk’ worden gezien, wat geleid heeft tot vaststaande rollen voor vrouwen in de

geschiedenis van de popmuziek, van de blues mama’s als Bessie Smith, de girl groups in de jaren zestig,

de folkzangeressen - het ‘lieve meisje met gitaar’ (Joni Mitchell), en de rock chick (Janis Joplin). In de

tweede fase, het verschildenken, wordt het verschil tussen de seksen juist benadrukt. Vanuit de kritiek op

het gelijkheidsideaal dat dit in feite slechts aanpassing aan de mannelijke norm inhoudt, wordt gezocht

naar ‘het eigene’, het specifieke van vrouwen, waarbij het doel is de herwaardering van de vrouwelijkheid.

Binnen het paradigma van het verschildenken wordt er, onder de metafoor van ‘de vrouwelijke stem’,

gezocht naar specifiek vrouwelijke muziektradities, los van de canon. Pas in de derde fase, het

deconstructiedenken, wordt de traditionele man-vrouw oppositie ter discussie gesteld. Deconstructie is de

interpretatiestrategie waarbij betekenisstructuren worden opgevat als constructies, bepaald door

ideologische waarden. Uitgangspunt wordt dan het laten zien van die constructies die als vanzelfsprekend

worden ervaren, met als doel het overstijgen van verschillen. De deconstructiebenadering richt zich juist

op de betekenissen van gender en etniciteit, en het is hierdoor dat er een feministische muziekkritiek kan

ontstaan waarin door het herlezen en het herwaarderen van de canon, en door het inzetten van andere

interpretatiekaders, nieuwe interpretaties en nieuwe betekenissen kunnen ontstaan.

Een vergelijkbare ontwikkeling als ik hier voor gender heb gegeven zou ook beschreven kunnen worden

voor etniciteit als interpretatiekader. In plaats van naar  man-vrouw tegenstellingen wordt er dan gekeken

naar zwart-wit tegenstellingen binnen de muziek en de daaraan verbonden connotaties. In deze scriptie zal

etniciteit ter sprake komen bij de bespreking van de muziek van Janis Joplin, en dan met name in

Hoofdstuk 3 in de paragraaf over de relatie van Janis Joplin met de blues. Ook is etniciteit een van de

aspecten die betrokken zal worden in het kader uniek versus exemplarisch. Gender als interpretatiekader

heeft, hoewel niet altijd expliciet genoemd, een achterliggende invloed gehad op verschillende onderdelen

van deze scriptie, zoals onder meer bij de bespreking van de biografieën en mythe en werkelijkheid in

Hoofdstuk 2 en bij de paragraaf over performance in Hoofdstuk 3.

Betekenissen van de stem
Binnen het interpretatiekader Betekenissen van de stem wordt de relatie tussen de stem, de muziek en de

performer centraal gezet. In de historische ontwikkeling van de popmuziek is de nadruk steeds meer

komen te liggen op het gebruik van de stem. 46 De stem is meestal datgene dat het meest direct een relatie

                                                  
46 Simon Frith, “Towards an aesthetic of popular music” in Richard Leppert and Susan McClary, Music and Society (1987), blz.
145-146



Hoofdstuk 1 De Theorie

39

heeft met de luisteraar, waardoor hij of zij direct geraakt wordt, dus niet zozeer de tekst van een nummer,

maar het geluid en de toon van de stem van de performer. Door middel van de stem worden ook sterren

geconstrueerd, in de betekenis van vocale persoonlijkheden.

De ‘stem’ kan zowel letterlijk als figuurlijk worden opgevat. In de letterlijke betekenis kan bijvoorbeeld

worden gekeken naar het specifieke stemgebruik van performers binnen bepaalde stijlen, en naar de

relatie tussen stem en lichaam, naar wat Roland Barthes “the grain of the voice” noemde, waarmee hij

beschreef hoe het timbre, de specifieke sound van iemands stem, verbonden is met psychoanalytische

connotaties. 47 Metaforisch wordt ‘stem’ gedefiniëerd als de aanduiding van een herkenbaar geluid van een

individuele persoonlijkheid. In de jazz zijn dat bijvoorbeeld ook de onafhankelijke instrumenten. Ook in

de popmuziek dragen de instrumentalisten hun specifieke “stemmen” bij aan de performance.

Betekenissen van de stem kan worden gerelateerd aan de problematiek van het auteurschap in popmuziek,

en roept vragen op over de  relatie tussen “the singer” en “the song”. In popmuziek is de auteur die de

song ooit schreef minder relevant voor de betekenisgeving dan de daadwerkelijke performer van de song

die op de opname te horen is. In popsongs horen veel luisteraars de zanger of zangeres als de bron van de

emotionele inhoud van de song. Het zijn de woorden en het geluid van de hoorbare stem in de opname die

het meest direct emotie overbrengen, die direct tot de luisteraar spreken. Dit leidt gemakkelijk tot de

samensmelting van de persona van de song met in ieder geval de stem, maar mogelijk ook het fysieke

lichaam, het image en de biografie van de zanger of zangeres. 48 Hier komen in de betekenisgeving van

popmuziek de interpretatiekaders performance, muziek en emotie, authenticiteit, en mythe en

werkelijkheid samen.

Betekenissen van de stem als interpretatiekader maakt het ook mogelijk om songs als narratieven te zien

en te analyseren met concepten uit de literaire en filmtheorie, zoals bijvoorbeeld het concept van

focalisatie, waarbij gekeken wordt naar de relaties tussen wie er spreekt en tot wie er wordt gesproken.

Hierbij kan onderzocht worden hoe songs werken met patronen van identiteit, in de positionering van de

luisteraar en de constructie van personages en persoonlijkheden.

Intertekstualiteit
Intertekstualiteit is een van de methodes afkomstig uit de literatuurwetenschap. Het gaat bij

intertekstualiteit om de verhouding van een tekst tot andere teksten. Betekenissen komen tot stand in

relatie met andere teksten, dus met wat al betekenis heeft. We kunnen hier spreken van het belang van de

culturele context en de pre-tekst (dat wat eerder geschreven is). Intertekstualiteit kan ingezet worden als

                                                  
47 Roland Barthes “The Grain of the Voice” in Simon Frith & Andrew Goodwin (eds.), On Record. Rock, Pop & The Written
Word (1990)
48 David Bracket, Interpreting Popular Music (1995), Introduction blz.. 2
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interpretatiekader wanneer men een tekst analyseert. Het gaat hier dan om associaties, het plaatsen in een

context (van bestaande teksten), het horen van ‘echo’s’ van andere teksten. Dit is een interpretatieve

bezigheid en is per definitie subjectief. De tekst zelf stelt echter wel grenzen aan de

interpretatiemogelijkheden. Er is dus sprake van subjectieve resonanties, maar wel op grond van wat er

staat.

Intertekstualiteit vindt plaats op meerdere niveaus. Het eerste niveau is dat van directe ontlening. Deze

vorm van intertekstualiteit is het meest zichtbaar. Het gaat hier om directe, traceerbare verwijzingen naar

andere teksten en verhalen. Door ‘transformerend citeren’ kunnen nieuwe betekenissen ontstaan.49 Een

tweede niveau van intertekstualiteit is het niveau van de genreconventies. Een culturele tekst schrijft zich

altijd in een of meerdere genres in. Kennis van de conventies die gelden binnen bepaalde genres is

noodzakelijk om een culturele tekst überhaupt als zodanig te herkennen en in een context te kunnen

plaatsen. Tot slot is er nog een derde niveau van intertekstualiteit, die het niveau van de “cultuurtekst”

genoemd zou kunnen worden. Bij dit derde, hogere (of diepere) niveau gaat het om onderliggende

structuren, om conventies van representatie, om verhalen die in onze cultuur steeds herhaald worden.

Intertekstualiteit is dus zowel mogelijk op het niveau van de tekst, als op het niveau van het

referentiekader van de luisteraar.

Het overschrijden van grenzen
In deze scriptie wordt het leven en werk van Janis Joplin beschreven aan de hand van verschillende

thema’s en verhaallijnen. Het overschrijden van grenzen is een van deze verhaallijnen en kan daarom ook

als interpretatiekader worden gezien, volgens welke verschillende gebieden van het leven en werk van een

individu betekenis kunnen krijgen: hoe verhoudt iemand zich tot bepaalde conventies, in het leven, de

verhalen, muzikaal etcetera? Vragen die gesteld kunnen worden zijn onder meer welke grenzen

overschreden worden, voor wie deze gelden, en wie deze grenzen bepaald heeft, bijvoorbeeld de normen

en waarden die door een maatschappij of binnen een bepaalde cultuur gelden.

Het overschrijden van grenzen kan positief opgevat worden, als kracht die kan leiden tot artistieke

vernieuwing, of het doorbreken van vaststaande maatschappelijke patronen die daarvoor als

vanzelfsprekend werden gezien. Vernieuwing in de muziek kan bijvoorbeeld alleen ontstaan door het

doorbreken van muzikale conventies. Het overschrijden van grenzen kan echter ook weerstand oproepen,

en door anderen in hun beoordeling van buitenaf als negatief gezien worden, met name wanneer die

anderen belang hebben bij het instandhouden van die grenzen en regels.

Interessant is ook om te kijken in hoeverre deze grenzen bewust werden overschreden, of dat dit niet een

expliciete keuze was. En in hoeverre is dit overschrijden van grenzen essentieel voor de betekenis van het
                                                  
49 Een voorbeeld hiervan is het gebruik van samples in de popmuziek.
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onderwerp? Ook moeten we dit overschrijden van grenzen binnen de specifieke historische context

plaatsen, omdat wat destijds als grensoverschrijdend of normdoorbrekend werd ervaren dat in deze tijd

misschien niet meer hoeft te zijn, vanwege de continue veranderende en inmiddels verschoven grenzen.

Uniek versus exemplarisch
Een andere mogelijke, en door mij gebruikte, benaderingswijze is het interpretatiekader van uniciteit

versus exemplariteit. Dit is vanuit de literatuurtheorie een van de kaders die vaak gebruikt wordt bij het

analyseren van biografieën en die bewust of onbewust een rol speelt in de keuzes van de biograaf bij het

schrijven ervan. Uniek versus exemplarisch verwijst naar de manier van bezien van een fenomeen (een

individu of een gebeurtenis) in de geschiedenis en context. Enerzijds kan dat fenomeen beschreven

worden als een geval apart, losstaand of afwijkend van de specifieke historische context, dus als bijzonder

en uniek. Anderzijds kan het fenomeen (of bepaalde aspecten ervan) gezien worden als typisch of

tekenend voor de tijd, aansluitend bij wat in die tijd gebruikelijk is. en dus beschreven worden als

exemplarisch voor die context. Dit interpretatiekader kan tevens gerelateerd worden aan het overschrijden

van grenzen, wanneer er gekeken wordt naar in hoeverre er door het onderwerp voldaan wordt aan de

specifieke conventies en verwachtingen van die tijd en naar waarin deze juist worden overstegen.

Mythe & werkelijkheid
Een van de belangrijkste interpretatiekaders in deze scriptie is dat van mythe en werkelijkheid. Dit is

eigenlijk een van de centrale thema’s waar deze scriptie over gaat, en omdat het steeds, hoewel met steeds

andere nuances en gerelateerd aan de andere interpretatiekaders, terug zal komen in de verschillende

hoofdstukken die volgen, zal ik er hier niet verder inhoudelijk op ingaan, maar wil ik verwijzen naar deze

volgende hoofdstukken.

In Hoofdstuk 2 staat mythe en werkelijkheid expliciet centraal en wordt dieper ingegaan op hoe mythes

ontstaan en instandgehouden worden. Dit hoofdstuk gaat over het belang van verhalen, het creëren van

een persona en image, en het onderscheid tussen de ‘werkelijke’ persoon, de persona, en de beeldvorming

door het zijn van een personage in verhalen van anderen. In Hoofdstuk 3 komt mythe en werkelijkheid

terug in de paragraaf over de mythe van de natuurlijke performance en de illusie van authenticiteit. In de

conclusie wordt de betekenis van Janis als popicoon en als symbool besproken, waarbij duidelijk zal

worden dat deze betekenissen verbonden zijn met noties van echtheid en authenticiteit, of in ieder geval de

illusie daarvan.
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Conclusie

De beperkingen van interpretatie

Het feit dat er in de moderne interpretatietheorieën uitgegaan wordt van een mogelijk oneindige reeks van

interpretaties van een tekst die naast elkaar kunnen bestaan, en dat er aldus geen ultieme, ware of

definitieve betekenissen zijn, wil echter niet zeggen dat een tekst alles kan betekenen. De tekst en de

relevante contexten zelf leggen beperkingen op aan de interpretatiemogelijkheden. Daarnaast bestaan er

wel degelijk criteria voor interpretatie.

In de inleiding van zijn werk The Limits of Interpretation beschrijft Umberto Eco hoe hij heeft ervaren dat

na de publicatie van eerdere werken van hem, waarin hij de actieve rol van de lezer bij de interpretatie van

culturele teksten beschrijft, zijn lezers voornamelijk “focused on the “open” side of the whole business”,

daarbij “underestimating the fact that the open-ended reading I supported was an activitity elicited by (and

aiming at interpreting) a work. In other words, I was studying the dialectics between the rights of the texts

and the rights of their interpreters.” 50 Eco legt uit dat hij het gevoel heeft dat gedurende de afgelopen

decennia te veel de nadruk is gelegd op de ‘rights of the interpreters’. In de verzamelde essays in The

Limits of Interpretation is het centrale onderwerp dan ook de grenzen die gesteld kunnen worden aan het

interpreteren.

De primaire beperking van interpretatie ligt in de tekst zelf. “To say that interpretation is potentially

unlimited does not mean that interpretation has no object and that it “riverruns” for the mere sake of

itself”.51 Het door Eco ontwikkelde idee van ‘open werken’ houdt in dat er aan de ene kant ruimte is voor

interpretatieve inmenging van de ontvanger, aan de andere kant echter vertoont de tekst een aantal

structurele kenmerken (die interpretatieproces zowel stimuleren als reguleren).  De lezer wordt geacht

leemtes op te vullen, om datgene uit de tekst te halen wat er niet expliciet in vermeld wordt, maar wat de

tekst wel veronderstelt of impliceert. Elke tekst vereist coöperatie van de lezer, en het toetsen van een

reeks interpretatieve keuzes. Er is echter een zekere spanning tussen de openheid versus de geslotenheid

van het werk: een werk bevat niet alles wat iemand er in kan stoppen. Een tekst bestaat uit een aantal vaste

gegevens, waar de onderzoeker niet om heen kan (nog onafhankelijk van de betekenissen  die aan deze

gegevens worden toegekend). De basis is wat er staat, de ‘letterlijke betekenis’ van de tekst. Elke vorm

van interpretatieve vrijheid van de onderzoeker komt pas na het accepteren van deze beperking. De

grenzen van interpretatie vallen samen met de ‘rights of the text’ (waarmee overigens niet de ‘rights of the

author’ worden bedoeld).

                                                  
50 Umberto Eco, The Limits of Interpretation (1990), blz. 6
51 Umberto Eco, The Limits of Interpretation (1990), blz. 7
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Interpretatie vindt plaats in een spanningsveld tussen wat Eco noemt de intentio auctoris, de intentio

operis en de intentio lectoris. Binnen elke interpretatie dient allereerst de intentio operis te worden

gerespecteerd. Voor de duidelijkheid: de intentio operis is niet noodzakelijkerwijs hetzelfde als wat de

auteur bedoeld heeft met de tekst (de intentio auctoris). De lezer stelt hypotheses omtrent deze ‘intentie

van het werk’ volgens het criterium van interne coherentie, dus door toetsing aan de tekst als

samenhangend geheel. Een interpretatie is een wisselwerking tussen intentie van het werk en de intentie

van de lezer. Het gaat bij het interpreteren van een tekst dus niet om de interpretatie ‘an sich’, maar om de

interpretatie van die bepaalde tekst. Het is dus de bedoeling dat een interpretatie iets zegt over die tekst, en

niet alleen maar over de lezer/onderzoeker. “ If there is something to be interpreted, the interpretation

must speak of something which must be found somewhere, and in some way respected.” 52

De lezer/luisteraar stelt hypotheses omtrent de tekst, op basis van de gegevens. Deze hypotheses kunnen

tegenstrijdig aan elkaar zijn, maar volgens Eco zijn er altijd bepaalde ‘economische’ criteria op grond

waarvan sommige hypotheses interessanter zijn dan anderen. De enige manier voor de lezer/luisteraar om

te besluiten of een hypothese omtrent bepaalde betekenissen geldig is, is door ze te toetsen aan de tekst als

geheel. Dit is een coherentietheorie van ‘waarheid’, en wil zeggen dat na toetsing de hypothese een van de

mogelijke gelegitimeerde, solide en terzakedoende interpretaties moet vormen. Dit betekent niet dat er een

ultieme betekenis bestaat die door een of andere interpretatieve autoriteit vastgesteld kan worden. “Texts

are open to an intersubjective interpretive discourse. Which means that (…) there is, perhaps, no way to

decide which interpretation is the “good” one, but it is still possible to decide, on the basis of context,

which one is due, not to an effort of understanding “that” text, but rather to a hallucinatory response on the

part of the addressee.” 53

Binnen het proces van interpretatie van muziek is, zoals in dit hoofdstuk beschreven, de luisteraar als

subject bepalend voor de betekenisgeving. Een interpretatie moet echter niet alleen aandacht geven aan

louter de muzikale ervaring van het individu. Voor de wetenschappelijkheid is dan ook van belang de

verantwoording van interpretaties achteraf, ofwel de legitimering van betekenissen. De onderzoeker moet

laten zien op grond waarvan hij/zij tot deze interpretatie is gekomen, door een bewuste reflectie en

explicitering van de gemaakte keuzes. Anderen hoeven het niet met deze interpretatie eens te zijn, maar

moeten de respectievelijke onderzoeker (en dus de interpretatie) wel kunnen volgen. Interpretaties en

theorieën moeten dan ook getoetst worden op grond van redenen en argumenten. Het gaat hier niet om

‘waarheid’, maar om legitimiteit, dus om de acceptatie van een mogelijke interpretatie in plaats van de

‘enige ware’ betekenis.

                                                  
52 Umberto Eco, The Limits of Interpretation (1990), blz 7
53 Umberto Eco, The Limits of Interpretation (1990), blz. 7
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Hoofdstuk 2   De Verhalen

“Alle fictie is een constructie van de ziel, van ons denken, ervaren, beleven, van onze psyche, en alle fictie wordt uit

nood geboren. En omgekeerd. Onze ziel, onze persoonlijkheid, ons denken en beleven is tot op zekere hoogte het

resultaat van fictionele constructies, zowel wat we er zelf van maken als van de verhalen die anderen over ons en

over de wereld vertellen.”  - Connie Palmen 54

Inleiding
Wie was Janis Joplin? Om deze vraag op een wetenschappelijk verantwoorde manier te kunnen

beantwoorden moeten we eerst een volgende vraag stellen, namelijk: wat kúnnen we weten over Janis

Joplin? De eerste stap is vervolgens om te kijken naar wat er al over ons onderwerp geschreven is. Wat

zijn de verhalen die worden verteld? Welk beeld van Janis Joplin wordt er door deze verhalen gecreëerd?

En waarom worden juist deze verhalen verteld?

In dit hoofdstuk ga ik door middel van een analyse van de verschenen biografieën van Janis Joplin op

zoek naar “het verhaal Janis”. Hierbij ligt de nadruk vooral op de mythe die rond de zangeres is ontstaan.

De legende, de mythe, die al tijdens haar leven rondging. Het gaat hier dan ook om de beeldvorming van

een historisch fenomeen, in dit geval een individu, waarbij opgemerkt en erkend moet worden dat deze

beeldvorming voor een groot deel cultureel bepaald en tijdgebonden is. Centraal in dit hoofdstuk staat het

personage “Janis Joplin” in de verhalen die door anderen over haar worden verteld. Interessant is echter

ook de persona die Joplin zelf creëerde in haar eigen verhalen over zichzelf. Een belangrijk aspect waar ik

aandacht aan zal besteden is het onderscheid tussen de persoon Janis en de betekenis van Janis Joplin als

symbool.

In hoofdstuk 1 zijn de belangrijkste theoretische uitgangspunten met betrekking tot de biografie als

literatuur uiteengezet, waarbij aandacht werd besteed aan de relatie tussen representatie en werkelijkheid.

Naar aanleiding van deze theorie bespreek ik in dit hoofdstuk eerst enkele aandachtspunten die voor mij

een leidraad hebben gevormd bij de analyse van de biografieën. Dan volgt de beschrijving van de

biografieën, en de resultaten van de analyse, waarbij de verschillende mogelijkheden van beschrijven van

het leven van Janis Joplin centraal staan. Vervolgens geef ik een overzicht van een aantal thema’s en

verhaalstructuren die vanuit de biografieën gedestilleerd kunnen worden. Hierin zullen enkele van de

“belangrijkste” feiten en gebeurtenissen uit het leven van Janis Joplin worden opgenomen, en de betekenis

ervan in relatie met de thema’s (dit is mijn eigen interpretatie). Ik wil nogmaals benadrukken dat ik niet

                                                  
54 Connie Palmen, Echt contact is niet de bedoeling (2000), blz. 84
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zozeer op zoek ga naar nieuwe feiten in ‘de zaak Janis’, maar juist naar de verschillende mogelijkheden

van interpretatie van die feiten. Hierbij wil ik laten zien hoe de keuze voor een specifiek interpretatiekader

of perspectief bepalend is voor welk verhaal er wordt verteld. Dit zal tevens geïllustreerd worden in de

paragraaf “De tragische dood van een rockster”.

Bij wijze van conclusie eindig ik dit hoofdstuk met een reflectie over mythe en werkelijkheid. Hierbij zal

ik aandacht besteden aan de persona, het personage en de persoonlijkheid. Wie was Janis Joplin ‘echt’?

Kunnen we dit te weten komen, en zo ja, is dit wel belangrijk? Het gaat mij in dit hoofdstuk dus vooral om

de tegenstelling - en de wisselwerking - tussen mythe en ‘waarheid’. Wat ik wil laten zien is dat het niet

mogelijk is te komen tot “het ware verhaal”, maar dat er verschillende verhalen naast elkaar kunnen

bestaan. De vraag is uiteindelijk niet zozeer wie Janis Joplin werkelijk was, maar wat de betekenissen zijn

van de verschillende verhalen die worden verteld. Ten slotte zal duidelijk worden dat de vraag wat we van

het leven van Janis Joplin te weten kunnen komen vooral ook verbonden is met de vraag: wat wíllen we

weten over Janis Joplin?

De “feiten”  in het verhaal Janis Joplin
Voordat ik begin met de beschrijving van de analyse van de biografieën, en om een beter beeld te kunnen

geven van de inhoud van deze biografieën, geef ik eerst een korte biografische schets van Janis Joplin,

waarin de belangrijkste feiten en gebeurtenissen uit haar leven worden genoemd. Ook heb ik als bijlage bij

deze scriptie een chronologie opgenomen, waarbij ik me heb gebaseerd op hetgeen er in de biografieën

wordt vermeld, gecheckt en aangevuld met bronnen waarvan ik de autoriteit en betrouwbaarheid, mede

om praktische redenen, niet betwijfel. Wel vind ik het belangrijk om hierbij het volgende aandachtspunt te

noemen, bij wijze van de wetenschappelijke verantwoording ervan.

Zoals in hoofdstuk 1 De Theorie werd beschreven zijn feiten eigenlijk geen feiten, maar verbonden met

betekenissen, en het belang dat eraan wordt gehecht. Een feit kan worden gedefinieerd als een gebeurtenis

of omstandigheid waarvan de werkelijkheid vaststaat. Het probleem zit hem in het woord ‘vaststaand’. In

het leven van het biografisch onderwerp wordt gesproken over vaststaande gebeurtenissen als

gebeurtenissen waarvan onbetwijfelbaar kan worden vastgesteld en nagegaan dat ze werkelijk zijn

gebeurd. In de tekst over dat leven staan betekenissen echter niet vast. Alleen al dat bepaalde dingen

genoemd worden houdt al betekenisgeving in. De selectie van een feit, de keuze om die bepaalde

gebeurtenis te beschrijven, geeft aan dat we die gebeurtenis blijkbaar belangrijk vinden. De zogenaamd

‘objectieve’ feiten zijn altijd verbonden met de betekenis ervan, en het belang dat daaraan gehecht wordt.

Het is onmogelijk om je aan interpretatie te onttrekken. Beschrijving houdt altijd betekenisgeving in en

impliceert altijd een visie op het vertelde.
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Biografische schets Janis Joplin

Janis Lyn Joplin wordt geboren op 19 januari 1943 in Port Arthur, Texas. Ze groeit met haar ouders en

haar jongere zus en broer op in Port Arthur en heeft een relatief gelukkige kindertijd. Het gaat mis

wanneer ze een jaar of veertien is en zich realiseert dat ze zowel uiterlijk als innerlijk niet kan voldoen aan

het ideaalbeeld dat heerst in de burgerlijke gemeenschap die Port Arthur is. Ze wordt op school uitgesloten

omdat ze anders is en als gevolg hiervan leidt ze een vrij eenzame puberteit. Wel leest ze veel en schildert

ze. Janis blijkt echter niet de enige te zijn die anders is en uiteindelijk wordt ze als ‘one of the boys’

opgenomen in groepje outsiders die zich evenals Janis afzetten tegen de burgerlijke moraal van het

conservatieve Port Arthur.  Ze luisteren naar muziek, lezen On the Road van Kerouac en ontwikkelen een

affiniteit met de levensstijl van de Beats. Janis ontdekt dat ze kan zingen, door het luisteren naar Leadbelly

platen en het imiteren van Odetta. Ze haalt haar middelbare school diploma en schrijft zich in bij Lamar

College, Beaumont. In de zomer van 1960 maakt ze een trip naar Los Angeles, waar ze kennismaakt met

de Beat scene van Californië in Venice Beach.

Janis besluit dat ze met haar zingen wat kan doen en in 1961 heeft ze haar eerste optreden in de Halfway

House in Beaumont. Ook in 1962 mag ze een paar optredens doen in de Purple Union in Houston, en

wordt ze gevraagd voor de opname van een reclame-jingle voor een bank. Dit is de eerste opname waarop

Janis te horen is. In de zomer werkt Janis als serveerster, en bezoekt in haar vrije tijd met haar vrienden de

bars van Louisiana, ‘across the river’ in de aan Texas aangrenzende staat, waar men het met de

alcoholregulatie voor minderjarigen minder nauw neemt.

Na de zomer verhuist Janis naar Austin, waar ze zich inschrijft voor het Fine Arts Program aan de

University of Texas in Austin. Ze schildert voor haar studie, voornamelijk naar haar stijlvoorbeeld

Modligiani. Ze woont in een complex dat “The Ghetto” genoemd werd, en wat een verzamelplaats is voor

het artistieke en muzikale deel van de studentenpopulatie. In Austin sluit Janis zich aan bij de

folk/bluegrass-groep de Waller Creek Boys, waarmee ze verschillende optredens heeft, onder andere in

haar favoriete bar Threadgill’s, even buiten Austin.

In 1963 geeft ze haar studie op en lift ze naar San Francisco met kennis Chet Helms, waar ze opgaat in de

post-beat scene en zichzelf onderhoudt met optredens in de North Beach coffeehouses. Janis begint veel te

drinken en speed te gebruiken. Ze leeft gedeeltelijk op straat en komt in een ‘neerwaartse spiraal’ terecht.

Na de zomer van 1964 doorgebracht te hebben in New York, in het ‘intellectuele’ leventje van de  Lower

East Side, die echter ook vooral gekenmerkt werd door het gebruik van drugs, en waarin het ook met haar

gezondheid bergafwaarts gaat, ziet ook Janis dat ze zo niet verder kan gaan zonder haar leven in gevaar te

brengen.
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In 1965 keert Janis terug naar Port Arthur, waar ze een poging doet tot ‘being a good girl’, en wil proberen

een ‘normaal’ leven op te bouwen, zonder drugs en alcohol, met een baan als ponstypiste en met het

burgerlijke ideaal van een toekomst met een huis, man en kinderen. Deze periode kenmerkt zich tevens

door angst om weer te zingen vanwege de levensstijl van drank en drugs die daar volgens Janis

onlosmakelijk mee verbonden is. De poging is echter gedoemd te mislukken, want het is een poging om te

zijn wie ze niet is. Het lukt haar dan ook niet haar gevoelens en verlangen naar de muziek te onderdrukken

en in 1966 begint Janis weer met zingen in clubs, met een repertoire bestaande uit voornamelijk Folk

Blues en nummers van Bessie Smith.

Chet Helms, die inmiddels in de San Francisco muziekscene werkzaam was, hoorde dat een van de

nieuwe bands, Big Brother & The Holding Company, op zoek was naar een zangeres, en dacht meteen aan

Janis. Hij stuurt een vriend van hem, Travis Rivers, naar Texas om haar over te halen auditie te doen. Eind

mei 1966 vertrekt Janis met Travis Rivers naar San Francisco.

Op 4 juni zingt Janis voor het eerst bij Big Brother & The Holding Company, en hoewel de bandleden in

eerste instantie nog verdeeld zijn over de komst van een zangeres, maakt Janis met haar stem en haar

manier van zingen een verpletterende indruk en mag ze blijven. Zes dagen later, op 10 juni heeft ze haar

eerste optreden met Big Brother in de Avalon Ballroom.

In juli verhuist Janis met de hele band naar een groot huis in Lagunitas, een buitenstad van San Francisco.

Big Brother geniet steeds meer bekendheid binnen de scene, ze krijgen meer vaste optredens (onder

andere in de Fillmore en de Avalon)  en in augustus tekent Big Brother haar eerste platencontract bij

Mainstream Records. Het zal echter nog een jaar duren voordat het album daadwerkelijk wordt

uitgebracht. In januari 1967 verhuizen Janis en de bandleden van Big Brother terug naar San Francisco,

naar een huis in de Haight Ashbury, waar inmiddels de hippiescene zich heeft gevestigd. De San

Francisco scene, was naast het opbloeiende muziekleven, een wereldje dat gekenmerkt werd door het

veelvuldig gebruik van geestverruimende middelen en alcohol en door een grote seksuele vrijheid. Janis

heeft relaties met zowel mannen als vrouwen, en woont zelfs korte tijd samen met zanger Country Joe

MacDonald.

Op 17 en 18 juni 1967 vindt het Monterey Pop Festival plaats, waar naast enkele internationale artiesten

meerdere bands uit San Francisco, waaronder dus ook Big Brother & The Holding Company, gevraagd

zijn acte de presence te geven. Dit optreden betekent de grote doorbraak voor Janis en Big Brother, en ze

worden gecontracteerd door professioneel muziekmanager Albert Grossman. In augustus besluit

Mainstream Records in navolging van het Monterey-succes tot de hiervoor uitgestelde release van het
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debuutalbum Big Brother & The Holding Company. Ondanks de drukte die haar nieuwe levensstijl met

zich meebrengt, brengt Janis de kerstdagen door bij haar familie in naar Port Arthur.

Nadat ze door het management van Grossman zijn uitgekocht bij Mainstream tekent Big Brother in

februari 1968 bij Columbia Records, waarvoor ze in maart en april zich kunnen bezighouden met de

opname-sessies voor een tweede album. Dit album, Cheap Thrills, komt uit in augustus en verkoopt meer

dan 1 miljoen exemplaren in de eerste maand. De band wordt nu bij optredens aangekondigd als “Janis

Joplin and Big Brother & The Holding Company, en er is steeds meer media-aandacht voor “de ster” Janis

Joplin. Dit levert steeds meer spanningen op binnen de band en uiteindelijk besluit Janis in september,

mede onder druk van de platenmaatschappij en management die haar een solo-contract hebben

aangeboden, om Big Brother te verlaten.

Gedurende december 1968 wordt een nieuwe band samengesteld met professionele muzikanten,

waaronder een blazerssectie, om als Janis’ begeleidingsband te fungeren. Na een relatief korte

repetitieperiode waarin een nieuw repertoire bijeengezocht moet worden, vinden in januari en februari van

1969 de eerste optredens plaats van Janis met haar nieuwe band, die vooralsnog naamloos is, maar die

later bekend zal worden als de Kozmic Blues Band. Het is echter niet meteen een succes. De bandleden

zijn niet op elkaar ingespeeld, de blazers overstemmen soms Janis zang, en ook de publieke reactie is

verdeeld; veel mensen hadden haar liever nog bij Big Brother gezien en hebben moeite met de nieuwe

nummers en sound. Maar bovenal ontbreekt er een groepsgevoel zoals bij Big Brother. Er volgt een tour

door Europa en op 16 augustus 1969 treedt Janis op op het Woodstock festival Bethel, New York. En

hoewel Janis’ roem stijgende blijft, wordt haar gebruik van alcohol en drugs steeds problematischer, en

gebruikt ze steeds vaker heroine. In september 1969 wordt het album “I Got Dem Ol’ Kozmic Blues

Again, Mama” uitgebracht. Hoewel commercieel succesvol genoeg, is de combinatie van Janis met deze

band zowel muzikaal als persoonlijk niet voldoende geslaagd en in december kent de Kozmic Blues Band

haar laatste optreden.

In januari 1970 wordt de Kozmic Blues Band opgeheven en neemt Janis een rustperiode, en gaat in

februari op vakantie naar Rio, Brazilië, met het plan om weer af te kicken van de drugs, waar ze in ieder

geval tijdelijk in slaagt. In Brazilië ontmoet Janis David Niehaus, een ‘man of nature’ die niets op heeft

met de schijnwereld van de roem, maar die voor Janis valt zoals ze is. Ze beleven een kortstondige mooie

tijd samen, en waarschijnlijk had dit voor Janis de Echte Liefde kunnen zijn waarnaar ze zo verlangde.

Janis kan echter haar carrière en haar leven in de muziekwereld niet opgeven en keert terug naar San

Francisco.

In april wordt de Full Tilt Boogie Band samengesteld en beginnen de repetities voor de nieuwe optredens.

Daarnaast zijn er op 4 en 12 april twee reünie-optredens met Big Brother in de Fillmore en de Winterland
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in San Francisco en keert Janis in juli eenmalig terug naar Austin, Texas voor een solo-optreden op

Threadgill’s verjaardagsfeestje. In augustus bezoekt Janis haar Highschool-reünie in Port Arthur, wat voor

haar een belangrijk evenement is, omdat ze hen nu eindelijk kan laten zien wat ze bereikt heeft. Ook heeft

ze inmiddels een relatie met biker Seth Morgan, de man waarvan ze zegt met wie ze wil gaan trouwen.

In september beginnen de opnamesessies voor het nieuwe album met de Full Tilt Boogie Band in Los

Angeles. De release van het album, dat verscheen onder de titel Pearl, zal Janis niet meer meemaken.

Janis Joplin overlijdt op 4 oktober 1970, om 1.40 uur a.m., aan een overdosis heroïne in combinatie met

alcohol,  alleen in haar hotelkamer in het Landmark hotel in Los Angeles.

De biografieën
Vanuit de in hoofdstuk 1 besproken theorie heb ik een aantal aandachtspunten afgeleid, die ik heb ingezet

bij  de beschrijving en analyse van de over Janis Joplin verschenen biografieën. Deze aandachtspunten

zullen hieronder kort worden beschreven. Voor elke biografie heb ik onder meer gekeken naar: (1.) de tijd

van verschijnen; (2.) wie de schrijver is; (3.) algemene kenmerken van de biografie; (4.) de werkwijze van

de biograaf; (5.) de opbouw van het boek; (6.) eventuele bijzonderheden; (7.) de essentie van de inhoud;

en  (8.) de positie en de belangen van de biograaf. In de beschrijving van de biografieën zal per biografie

op elk van deze aandachtspunten worden ingegaan.

1. De tijd van verschijnen

De tijd van verschijnen is relevant omdat het iets zegt over in welke context we het verhaal moeten

plaatsen. Elke vorm van literatuur wordt mede bepaald door de invloeden van de tijd en de heersende

literaire stromingen en tendensen. Bij biografieën kan het tevens van invloed zijn hoeveel tijd er is

verstreken tussen dat wat beschreven wordt en het schrijven van het verhaal, en kan de mate van afstand

of betrokkenheid, en de mate van kritische reflectie bepalen, zeker wanneer de biografie gaat over een

inmiddels overleden individu.

2. Wie is de schrijver?

Het is vervolgens belangrijk om na te gaan wie de schrijver is en welke relatie deze heeft of had  met het

biografisch onderwerp, hier dus met Janis Joplin. De mate van betrokkenheid en de positie en de eventuele

belangen van de auteur zeggen iets over vanuit welk perspectief wordt geschreven en hoe we het in de

biografie gepresenteerde verhaal kunnen interpreteren. Daarnaast is het een beginpunt voor het stellen van

vragen over de redenen waarom dit verhaal werd geschreven en wat de mogelijke motieven van de

schrijver hebben kunnen zijn.
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3. Algemene kenmerken van de biografie

Met de algemene kenmerken van de biografie bedoel ik met name de uiterlijke kenmerken van de

biografie en de eerste indruk die gekregen kan worden met betrekking tot wat voor soort boek het is, in

welk genre wordt geschreven, voor welke doelgroep, en met welke marketingtermen het, bijvoorbeeld in

de omslagteksten, gepresenteerd wordt, of met andere woorden tot welke conventies het boek zich

verhoudt. Ook kijk ik hierbij naar welke stijl er wordt gebruikt, naar de titel en ondertitel van de biografie,

naar de opbouw van de biografie in hoofdstukken en eventuele bijlagen, en naar waar de biografie op is

gebaseerd  en hoe het tot stand gekomen is.

4. De werkwijze van de biograaf

Zoals gezegd in de theorie houdt de constructie van een verhaal over een biografisch onderwerp altijd het

maken van - subjectieve - keuzes in. Onder deze keuzes vallen onder andere de keuze voor welk verhaal

verteld gaat worden, en door welk perspectief (die zoals gezegd waarschijnlijk gerelateerd zal zijn aan de

relatie van de schrijver met het onderwerp), de afbakening van het leidmotief en het bepalen van thema’s

en interpretatiekaders, en de keuze voor een werkwijze. Deze werkwijze kan bestaan uit bronnen- en

literatuuronderzoek, of het zich baseren op de eigen herinneringen aangevuld met informatie verkregen

via andere bronnen, zoals interviews met mensen uit de omgeving van de gebiografeerde, officiële

documenten, of het gebruiken van de woorden van de gebiografeerde zelf.

Bij elke biografie is het relevant om na te gaan hoe de biograaf te werk is gegaan, welke bronnen hij of zij

heeft gebruikt, op wie hij of zij zich baseert en waaraan autoriteit wordt verleend, omdat de werkwijze

vaak verbonden is met kwesties van autoriteit en waarheidspretenties. Ook zegt het iets over de

kwaliteiten van de biograaf en de betrouwbaarheid van de in de biografie gepresenteerde interpretatie.

Hierbij kan worden opgemerkt dat een van de beperkingen van de biograaf de afhankelijkheid van

informanten kan zijn, die mede het verhaal kunnen bepalen door het onthouden of vervalsen van

informatie. Hierdoor ontstaat bij biografieën een spanning tussen het vertrouwen op verhalen van anderen

en de controleerbaarheid van feiten.

5. De opbouw van de biografie

Bij de opbouw van de biografie wordt er gekeken naar wat de structuur is van het boek, en hoe het verhaal

is opgebouwd voor wat betreft de chronologie, dat wil zeggen de opeenvolging van hoe de verschillende

gebeurtenissen en gegevenheden die in de biografie worden beschreven worden gepresenteerd. De

chronologie van het verhaal kan historisch zijn, waarbij de lineaire tijd van de geschiedenis wordt
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gevolgd, maar ze kan ook hiërarchisch of thematisch zijn opgezet. De chronologie is altijd een

reconstructie achteraf, waarbij herordening bepaalde accenten legt.

6. Eventuele bijzonderheden

Onder eventuele bijzonderheden worden die bijzondere kenmerken van de biografie genoemd die niet

onder een van de andere aandachtspunten vallen, bijvoorbeeld bepaalde bijlagen die zijn opgenomen,

kwesties rondom het verschijnen van de publicatie, zoals bijvoorbeeld de auteursrechtenproblematiek,

maar ook de respons die het boek eventueel teweeggebracht heeft en de beschrijving ervan in recensies.

7. Essentie van de inhoud

Vervolgens kijk ik naar de inhoud van de biografie, en naar het daadwerkelijke verhaal dat in de biografie

wordt verteld, waarbij ik me de vraag heb gesteld wat de belangrijkste thema’s lijken te zijn, wat de

essentie is van wat de biograaf wil zeggen (of waar hij of zij ons van wil overtuigen), en waarbij ik

probeer af te leiden waarom dit boek geschreven werd. Hierbij kan worden opgemerkt dat ook wat er juist

niet verteld wordt betekenis heeft. Dat wat niet gezegd wordt is vaak veelzeggender dan dat wat wel wordt

gezegd.  En met alles wat gezegd wordt, wordt, hoewel impliciet, ook iets over de schrijver gezegd.

8. De positie en belangen van de biograaf

Tot slot besteed ik aandacht aan de positie en de belangen van de biograaf en probeer ik te achterhalen wat

de motieven van de biograaf voor het schrijven van juist deze biografie kunnen zijn geweest. Deze

motieven kunnen bijvoorbeeld zijn het ontkrachten van de mythes rondom Janis, een aanvulling willen

geven op de ‘onvolledigheid’ van de verhalen van anderen, en daarmee hun claim op waarheid afwijzen.

Hierbij kan echter worden opgemerkt dat onvolledigheid inherent is aan elk verhaal. De redenen om te

schrijven, en de boodschap die de auteur wil uitdragen vloeit vaak voort uit de eigen persoonlijke

geschiedenis van de schrijver, en de positie die de auteur inneemt ten opzichte van het biografisch

onderwerp, en de daaraan verbonden belangen.

Ook heb ik dus gekeken naar de aanwezigheid van de schrijver in de biografie, en naar welke rol hij of zij

inneemt in het verhaal, als personage, of als verteller, vanuit welk perspectief en in hoeverre deze

aanwezigheid expliciet of impliciet is. Connie Palmen spreekt in deze context van “het verborgen ik” van

de biograaf, dat in elke biografie aanwezig is. 55

In de conclusies van de analyse van de biografieën ga ik verder nog in op de  uniciteit van het werk en de

waarheidspretenties van de auteur, waarbij de verschillende biografieën met elkaar worden vergeleken.
                                                  
55 Connie Palmen, Geheel de Uwe (2002), blz. 266-268
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Ook kijk ik of er sprake is van een zekere mate van kritische reflectie bij de biografen, bijvoorbeeld een

expliciete bezinning op de eigen functie als biograaf en de betrokkenheid bij het onderwerp. Een ander

aspect waaraan ik aandacht zal besteden is het in de biografie openlaten van andere mogelijke

interpretaties van het verhaal.  Hieronder volgt de beschrijving en het resultaat van analyse van de zeven

biografieën.

Deborah Landau, Janis Joplin: Her Life and Times
De allereerst verschenen biografie is Janis Joplin: Her Life and Times van Deborah Landau, en kwam uit

in april 1971. Vaak is het zo dat een biografie die zo kort na de dood van haar onderwerp uitgegeven

wordt niet van al te beste kwaliteit is, maar het kan wel interessant zijn voor analyse-doeleinden. Vanuit

commercieel perspectief is te begrijpen dat er zo snel mogelijk na het overlijden van Janis Joplin een

biografie van de ster verschijnt. Dit wil overigens niet per definitie zeggen dat de schrijver en de uitgever

niet oprecht geïnteresseerd waren in Janis, zowel als persoon en als symbool van haar tijd.

Deze publicatie is waarschijnlijk snel in elkaar gezet, en leest als een compilatie van ideeën en thema’s.

Het vrij dunne boekje bevat 10 hoofdstukken, fotopagina’s en vijf appendices. Er is echter geen duidelijke

verhaallijn of ordening, en ook lijkt de tekst op verschillende punten niet te zijn geredigeerd. De titel is

een standaardtitel voor biografieën, waar verder niet veel over gezegd kan worden. Het verhaal volgt een

niet strikt chronologische lijn, wel wordt er onderscheid gemaakt in verschillende fases in het leven van

Janis Joplin, maar verleden en heden worden telkens binnen een hoofdstuk naast elkaar gezet. Naast deze

timeshifts zijn er  ook timestretches: een aantal belangrijke momenten worden uitgebreid beschreven. Er

staat voornamelijk veel niet in: privé-details, vrienden, lovers; drugs (met uitzondering van haar

alcoholgebruik), behalve in laatste hoofdstuk waarin Janis’ dood wordt besproken, hoewel ook hier niet

gezocht wordt naar antwoorden of mogelijke verklaringen. Een positief punt is dat er in het boek wel

relatief veel aandacht voor de muziek is.

Er is geen informatie over de schrijfster te vinden, vermoedelijk is zij muziekjournaliste, gezien het

muziekjournalistieke karakter van de biografie. Ook het in de biografie gepresenteerde verhaal kenmerkt

zich door de ogenschijnlijke afwezigheid van de schrijfster. De auteur schrijft haar verhaal door het

veelvuldig citeren van mensen die haar gekend hebben en uitspraken van Janis zelf. Deze citaten lijken

nauwelijks geredigeerd, en staan in spreektaal geschreven, daardoor zijn ze ook niet altijd begrijpelijk.

Hoewel de auteur natuurlijk wel bewuste keuzes heeft gemaakt in het opnemen van de citaten, worden de

geciteerde personen kritiekloos gevolgd, en wordt er niet expliciet een eigen visie gepresenteerd. Dit

ontbreken van kritische reflectie leidt tot een pretentie van neutraliteit (‘zo was het’). Autoriteit wordt

gelegd bij de geïnterviewde personen (onder andere een van de roadies) en de citaten van Janis zelf

worden als hoogste autoriteit beschouwd.
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Wat mist in het boek is een verantwoording van de schrijfster, een bronverwijzing, of dankwoord, wie ze

gesproken heeft en waar ze haar materiaal vandaan heeft gehaald. Vermoedelijk komt een groot deel van

de informatie voort uit gesprekken met onder andere verschillende bandleden van Janis Joplin, maar het is

niet duidelijk of het hier gaat om eigen interviews door de schrijfster of dat zij zich op eerdere interviews

heeft gebaseerd. Feiten worden algemeen en vaag gehouden in plaats van gecheckt (er wordt bijvoorbeeld

vaak iets geschreven als “een kennis in een bar in Texas zegt...”). Verschillende aspecten, zoals Janis’

drugsgebruik of privé-omstandigheden, worden wel oppervlakkig vermeld, maar niet in detail. Daarnaast

is er geen verantwoording van bronnen bij de uitspraken van Janis zelf, namelijk uit andere, eerder

gepubliceerde interviews. Deze citaten uit interviews wijzen sterk op plagiaat. Op verschillende plaatsen

staan citaten en zinnen zonder bronvermelding die aantoonbaar overgenomen zijn uit de artikelen uit

muziektijdschriften uit die tijd. 56

Janis Joplin: Her Life and Times is in essentie een “memorial tribute”, een collectie van statements om

een beeld van Janis als de grootste witte blueszangeres - ongeremd in de expressie van emoties - op te

roepen. Landau ziet Janis bovenal als de belichaming van de emoties en gevoelens van haar generatie.

Interessant zijn met name de passages die als bijlage in het boek zijn opgenomen. Zoals gezegd bevat het

boek vijf appendices, waarvan de laatste een discografie is. De relatie van Janis met de blues staat centraal

in appendix II, getiteld “Buried Alive in the Blues”, waarin de auteur een muziekhistorische beschrijving

geeft van de blues met de belangrijkste muzikale kenmerken, en ingaat op etniciteitsaspecten en “soul”.

In appendix III “Women is Losers” wordt het leven en de carrière van Janis Joplin in feministisch

perspectief gezet.

Appendix I “Aquarius Rising” bevat een interpretatie van Janis’ geboortehoroscoop. Deze  astrologische

benadering is een nogal onconventionele biografische werkwijze, waaruit de mogelijkheid duidelijk wordt

van het achteraf vinden van betekenisvolle elementen. Een even opmerkelijk voorbeeld van de

spiritualiteit van de jaren zeventig is appendix IV “Déja Vu”, waarin Janis wordt neergezet als

“reïncarnatie” van Bessie Smith. Hoewel de parallellen in hun beide levens interessant zijn, en de invloed

van Bessie Smith op Janis’ zingen inderdaad aanwezig was, wordt het concept van reïncarnatie hier

letterlijk genomen en geheel serieus nagevolgd, wat afbreuk doet aan wat een legitieme interpretatie had

kunnen zijn.

David Dalton, Piece of my Heart. A Portrait of Janis Joplin
Uit 1971 is het boek Janis van David Dalton, later uitgegeven als Piece of my Heart. A Portrait of Janis

Joplin. Dit is niet zozeer een biografie als wel een verzameling teksten, foto’s en interviews,  waaronder

                                                  
56 Citaten op o.a. blz.. 33, blz. 10, blz. 14, blz. 16, blz. 21, blz.. 60, blz.. 66, blz.. 94 etc. in Deborah Landau, Janis Joplin: Her
Life and Times (1971)
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een verslag van een tournee waarbij Dalton als popjournalist voor Rolling Stone aanwezig was. 57 De

oorspronkelijke versie bevatte ook bladmuziek (en er was een lp bijgevoegd), maar deze ontbreekt in de

latere uitgave, waarschijnlijk vanwege de auteursrechtkosten. Geschreven in een stijl van literair proza -

wat nogal ongebruikelijk is voor de beschrijving van feiten die een biograaf meestal voorstaat - wordt een

liefdevol, maar misschien enigszins geïdealiseerd beeld geschetst van Janis Joplins persoonlijkheid, haar

leven en haar muziek. Uit de stijl en de toonzetting van het boek wordt duidelijk dat Dalton een grote

bewondering voor haar koesterde, wat de auteur in zijn voorwoord bij de derde editie in 1991 ook

expliciet vermeldt in zijn reactie op de kritiek op zijn werk van The New York Times dat het boek

geschreven was met de “reverence and rhetoric generally reservered for the life of the Buddha”. Dalton

schrijft: “(...) I certainly did idolize Janis, saw her life as exemplary, and wrote about it as such.”

 De titel Piece of My Heart - een van de eerste hits van Janis Joplin - kan verwijzen naar Janis, die haar

hart en ziel blootlegt aan Dalton de verslaggever (en in bredere zin aan het publiek), maar kan ook

geïnterpreteerd worden als referentie naar David Dalton zelf, namelijk naar de plaats in zijn hart die Janis

heeft veroverd. De ondertitel (A portrait of Janis Joplin) geeft aan dat dit boek ook niet de pretentie heeft

een biografie te zijn, of een ‘waarheidsgetrouw’ en zo volledig mogelijk beeld te geven van het leven van

Janis Joplin, maar dat de auteur in het boek een portret wil schetsen, waarbij geprobeerd wordt de essentie

van Janis zoals de auteur die ziet te vatten, en waarin hij zijn beeld van haar wil  creëren (waarbij evenals

in portretten in de schilderkunst de hand van de schilder dit beeld bepaalt), in plaats van het schrijven van

een verhaal dat chronologisch uit een opeenvolging van feiten wordt opgebouwd.

Doordat Dalton Janis vaak zelf aan het woord laat - in het boek zijn transcripties en bewerkingen van

taperecorder-opnames van gesprekken en interviews opgenomen - laat hij andere interpretaties open. De

lezer kan zo over deze stukken zijn of haar eigen beeld vormen van dat wat gezegd wordt. Deze

‘letterlijke’ weergave van dialogen met Janis impliceert echter ook een waarheidspretentie. Het is  hierbij

belangijk om ervan bewust te zijn dat teksten altijd gemedieerd zijn, door de selectie en de transcriptie,  en

- belangrijker nog – dat zij afhankelijk zijn van een context.

Dalton zou eventueel een gebrek aan kritische reflectie omtrent Janis kunnen worden verweten, maar in

eerder genoemde voorwoord expliciteert Dalton juist met enige vorm van zelfironie zijn ‘evangelical

purposes’ en hoe hij destijds graag had gezien dat het boek zou kunnen worden opgevat als de Janis Joplin

– Bijbel, of als het evangelie volgens Janis Joplin. Dalton verdeelt het boek in zijn eigen bespreking van

de inhoud in twee categorieën: “Words of the Kozmic One” en “Scenes from the Life”. Deze titels

hebben de connotatie van de verhalen over Jezus en andere religieuze protagonisten, waardoor het een

bijna religieuze dimensie krijgt. Dalton heeft bewust gekozen voor deze analogie met de beschrijving van

                                                  
57 Het achterin opgenomen chronologisch overzicht diende tevens als een van de bronnen voor mijn eigen chronologie, achter in
deze scriptie.
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het leven van een heilige, en het daaraanverbonden idee van martelaarschap.  Dalton ziet het leven van

Janis leven als exemplarisch, maar meer in de zin van “voorbeeld”, en als rolmodel. Dit is een andere

betekenis van de de term dan in het in deze scriptie besproken interpretatiekader uniek versus

exemplarisch. Binnen dat kader zou de benaderingswijze van Joplin door Dalton juist onder uniek worden

gecategoriseerd.

Myra Friedman,  Buried Alive
De eerste “serieuze” biografie is Myra Friedman’s Buried Alive. The biography of Janis Joplin (1973).

Friedman was Janis Joplin’s PR-persoon in New York en werd tevens een goede vriendin van haar. Dit

boek is een van de eerste biografieën die überhaupt over een rockster zijn geschreven en het werd door de

kritieken zeer goed ontvangen en werd genomineerd voor de National Book Award. In het boek weet

Friedman een zekere balans te creëren tussen afstand en betrokkenheid, en tussen de verhalen die zij van

anderen te horen krijgt en haar eigen herinneringen. Zij is niet op zoek naar de meest acceptabele

waarheid, maar streeft - als eerste - een zekere volledigheid na; zij laat Janis zien met al haar

tegenstrijdigheden.

De titel Buried Alive verwijst naar Buried Alive in the Blues, de enige onafgemaakte song op Pearl, het

laatste album van Janis Joplin, dat na haar dood verscheen. De tekst van de song is nooit opgenomen - het

nummer verscheen op het album Pearl in instrumentale vorm – want Janis zou haar vocale partij inzingen

de dag na de fatale nacht van 4 oktober waarin ze stierf. Het predikaat ‘levend begraven’ onthult een

bepaalde visie op de persoon Janis en haar ‘tragische dood’, namelijk dat zij te vroeg – en in de bloei van

haar leven en haar carrière - is gestorven. In een negatieve interpretatie kan het ook verwijzen naar dat

Janis tijdens haar leven zo ver afgezonken was in de neergaande spiraal van drank, drugs en zelfdestructie,

dat zij daar niet meer uit kon komen, zoals ook in de oorspronkelijke tekst van het refrein van de song:

“All caught up in a landslide, bad luck pressing in from all sides/Got bucked off my easy ride, buried alive

in the blues.” Maar de titel roept ook het idee op dat Janis de persoon wel is overleden, maar de mythe

rondom haar, en het symbool dat ze geworden is, nog steeds levend is.

Buried Alive is een ‘inside story’ van achter de schermen van de muziekindustrie, maar kan tevens

gedeeltelijk worden gelezen als de memoires van de schrijfster. De twee vrouwen leerden elkaar kennen in

1968, toen Friedman in dienst trad bij het kantoor van Janis’ manager Albert Grossman. Gedurende drie

jaar had Friedman de verantwoordelijkheid voor Janis’ perscontacten en publiciteit. Friedman toont blijk

van inzicht in de muziekindustrie vanuit haar eigen ervaringen en het boek geeft een goed beeld van de

ontwikkelingen binnen de sector eind jaren zestig. In de eerste editie van het boek waren ook brieven van

Janis en songteksten opgenomen; wegens een auteursrechtenconflict met de Joplin Estate ontbreken deze
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in latere uitgaves. Wel heeft Friedman hierin samenvattingen gemaakt waarin de brieven worden

geparafraseerd en van de genoemde songs alleen de eerste twee regels opgenomen.

Friedman maakt in haar zoektocht naar antwoorden gebruik van een aantal tradionele middelen die een

biograaf ter beschikking staan,  waaronder ook de psychoanalyse en sociologie. Het boek is voornamelijk

totstandgekomen op basis van informatie voortkomend uit interviews met Janis’ ouders,  andere personen

die Janis gekend hebben in haar geboorteplaats Port Arthur,  medestudenten die met haar omgingen aan de

University of Texas en met die mensen die met Janis op muzikaal gebied samenwerkten. Daarnaast geeft

zij tevens haar eigen herinneringen aan Janis weer.

Het verhaal dat Friedman vertelt in Buried Alive is bovenal een “verhaal van verslavingen”. De schrijfster

legt de nadruk op de zelfdestructieve kant van Janis die zich uitte in haar verslaving aan onder andere

heroine en alcohol. In een van de recensies wordt het beeld van Janis dat Friedman oproept tegenover het

heersende beeld van de koningin van de tegencultuur gezet en als volgt beschreven: “Yet all the while (...)

she was actually a person in the process of killing herself. The Earth Mother was no more than the dearest

daughter to the Angel of Death.” 58

De belangrijkste achterliggende gedachte en het motief van Myra Friedman in Buried Alive kan worden

samengevat in de vraag waarom Janis deed wat ze deed en hoe het zo ver heeft kunnen komen. Het boek

roept het beeld op van de chaos van de rockwereld, die de omgeving van Janis Joplin was en beschrijft de

scene - waarvan de schrijfster zelf getuige was - met haar clichés. De rol van de schrijfster is er een van

zowel afstand als compassie. Friedman ontleent autoriteit aan haar persoonlijke ervaring, omdat ze “erbij

was” en Janis heeft gekend en meegemaakt. De conventionele biografische opvatting dat persoonlijke

ervaring meer ‘recht van spreken’ geeft, en die bepalend is voor de waarde die gehecht wordt aan het

verhaal, wordt door de in deze passage  aangehaalde recensies bevestigd.

In de beschrijving van Janis volgens Friedman staan psychologische aspecten centraal en raakt zij tevens

aan de kwestie van mythe en werkelijkheid. Friedman wil aantonen dat het beeld van de wilde rockchick

dat Janis naar de buitenwereld liet zien, slechts een act was. Ze beschrijft de “echte” Janis als onzeker en

eenzaam en concludeert dat Janis haar leven lang geloofde dat ze lelijk was en daardoor constant op zoek

naar positieve bevestiging  en acceptatie - wat ze zocht in haar vele liefdesrelaties, maar dat ze de

“innerlijke leegte” die ze probeerde te vullen met het gebruik van drank en drugs, bleef voelen. 59 Deze

semi-psychologische benadering is bepalend voor de interpretatie van het verhaal van Janis Joplin zoals

dat door Friedman wordt geschreven.

Kenmerkend in haar verhaal is ook de reconstructie en betekenisgeving van gebeurtenissen achteraf, en

het beschrijven ervan in het licht van wat daarna kwam en wat Friedman nu weet. Mogelijk heeft ook

                                                  
58 Midge Decter, “The Earth Mother Was No More Than The Dearest Daughter Of The Angel of Death” (1973)
59 Arthur Cooper, “Aphrodite’s Landslide” in Newsweek Magazine (1973)
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schuldgevoel over de dood van Janis een rol gespeeld, zoals een recensent suggereert:  “As though trying

to exorcise any guilt she may feel about Janis’s death, Friedman carefully reconstructs the final months,

analyzing them for signs, portents, omens. 60 Friedmans boek wordt later verweten gedeeltelijk

verantwoordelijk te zijn voor het beeld van Janis als slachtoffer. 61

Het boek gaat echter voor een groot gedeelte ook over de essentie van de jaren zestig zoals Friedman die

ziet, waarbij Janis’ zelfdestructie als exemplarisch gezien kan worden voor de zo duidelijke kloof tussen

ideologie en werkelijkheid. De relevantie van het boek ligt niet zozeer (of alleen) in het persoonlijke

levensverhaal van Janis Joplin, maar vanwege het beeld dat gegeven wordt van de haar omringende

cultuur (die betekenis geeft aan de persoon en bepalend is hiervoor), waardoor het een  bredere betekenis

krijgt. Buried Alive was bijzonder omdat het een van de eerste boeken was die serieus schreef over, en

inzicht gaf in de rockscene als onderdeel van de populaire cultuur, waarvan de literatuur doorgaans vooral

gekenmerkt wordt door het versterken en instandhouden van mythes.

Peggy Caserta, Going Down With Janis
In datzelfde jaar verscheen ook het boekje Going Down With Janis (1973) van Peggy Caserta, opgetekend

door Dan Knapp. Ik wilde hier eerst eigenlijk geen aandacht aan besteden, vanwege de geringe kwaliteit

ervan. Peggy Caserta was een ex-minnares en vriendin van Janis Joplin; en dit boek is een persoonlijk

verslag van deze relatie. Het is een nogal sleazy werkje geworden, waarschijnlijk bedoeld voor degenen

die vooral geïnteresseerd zijn in het wilde leven van seks en drugs (let ook op de dubbelzinnigheid van de

titel van het boek). Toch is het boek in deze context - van interpretatie en beeldvorming van Janis Joplin -

interessant, omdat het bijdraagt aan de mythevorming rondom Janis Joplin (onder andere ook omdat het

verhaal wordt gepresenteerd als – in hoofdletters - “THE MAGNIFICENT TRUE STORY OF ROCK’S

MOST TRAGIC SUPERSTAR”). Een interessant detail is dat dit boek qua vorm en inhoud - en

benadering van de werkelijkheid - sterk doet denken aan Billie Holiday’s Lady Sings The Blues,

geschreven door William Dufty; wat een van Janis Joplins ‘bijbels’ geweest schijnt te zijn.

De eerste zin van het boek schijnt een cultklassieker te zijn geworden: “I was stark naked, stoned out of

my mind on heroin and the girl between my legs giving me head was Janis Joplin.” Deze zin geeft

overigens ook een aardige impressie van de inhoud van de rest van het boek. Het verhaal is geschreven

vanuit het perspectief van een ‘ik-verteller’ en staat voor een groot deel in spreektaal, wat het resultaat is

van de conventies van het genre van het  as told to – verhaal. Het centrale thema is volgens de titelpagina

‘making it’,  zowel in de zin van ‘het maken’ in de wereld van de muziek, als het gebruiken van alcohol en

drugs, en ‘het aanleggen’ (in seksuele zin) met mannen en vrouwen. Het boek kenmerkt zich vooral door

                                                  
60 Midge Decter, “The Earth Mother Was No More Than The Dearest Daughter Of The Angel of Death” (1973)
61  o.a. in Alice Echols, Scars of Sweet Paradise (1999)
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het ophemelen van het wilde seksleven en gebruik van drugs, als expressie van de vrijheid van de sixties.

Dat Janis ook nog zangeres was speelt in het verhaal een ondergeschikte rol.

Caserta claimt later zelf de meer sensationele passages niet te hebben geschreven, deze zou ghost writer

Dan Knapp er zelf bijverzonnen (of in ieder geval herschreven) hebben. 62 De motieven van dit boek zijn

enigszins onduidelijk. Op het eerste gezicht lijken het voornamelijk commerciële factoren te zijn. Een

andere - meer psychologische - mogelijkheid is de toe-eigening van Janis door Caserta, en het claimen van

haar eigen rol in het leven van Janis, vanuit een behoefte van vergroting van de eigenwaarde. Caserta

wordt overigens door anderen verweten haar eigen rol in het leven van Janis te hebben uitvergroot.

Laura Joplin, Love, Janis
Vervolgens is het na deze eerste golf publicaties een hele tijd stil rond Janis Joplin, tot er begin jaren

negentig bijna gelijktijdig twee nieuwe biografieën verschijnen. Dit is eventueel te verklaren vanuit de

herleving van de belangstelling voor (vooral de muziek uit) de jaren zestig, de zogenaamde “neohippie”-

beweging, en de nostalgische behoefte aan een nieuwe summer of love. De eerste is Love, Janis (1992),

geschreven door Laura Joplin, de zus van Janis. In dit boek, dat gecomponeerd is rond een aantal brieven

van Janis aan haar familie thuis in Port Arthur, Texas, wordt de nadruk gelegd op Janis’s achtergrond en

opvoeding. Het is vooral ook Laura Joplins eigen verhaal, aangevuld met research over onder andere

drugs. De rest van wat zij beschrijft is van horen zeggen. Naast een overdaad aan naar mijn mening niet

altijd relevante feiten (zoals de lengte en kleur van de ogen van de zoon van de buurman), levert dit soms

interessante inzichten op. Laura haalt bijvoorbeeld de traditionele plotstructuren binnen de literatuur aan

(in de boeken die Janis las waren er maar twee mogelijke eindes voor de vrouwelijke hoofdpersoon:

trouwen of sterven); en merkt de parallel op met de keuzes die Janis op dat moment in haar leven maakte.

Wat bij dit boek overigens sterk opvalt is de schijnbaar paradoxale combinatie van betrokkenheid en

afstand. Dit komt tevens tot uitdrukking in stijlwisselingen binnen de tekst en ambivalentie in de

representatie van Janis.

De titel van het boek verwijst naar de ondertekening van de brieven die Janis schreef. De auteur ziet

brieven als ‘openbaring’ van de ziel en zet “de stem van Janis zelf” tegenover de interpretaties van

anderen. In een interview zegt ze over het herlezen van de brieven: “It was great to hear Janis’ voice again

after living so many years with other people’s interpretations of her”. Door Joplins visie op de brieven van

Janis als onbemiddeld door interpretaties, en het gebruiken van deze brieven in haar boek, lijkt zij de

pretentie van de ‘echte’ waarheid te hebben, en ziet zij haar verhaal en haar beeld van Janis  als het ware

als “de ontsluierde Janis”:  “The veil of other's interpretations of her are gone.” 63  Joplin wil de lezer

                                                  
62 in Alice Echols, Scars of Sweet Paradise (1999)
63 Mary Houlinhan, “Big Sister & the Touring Co. Joplin play a piece of art” (1999)
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vooral  “de andere kant” van Janis laten zien, dat wil zeggen de lieve en aandachtvolle dochter en zus die

zij ook was, los van “de ster” Janis Joplin en het wilde rockleventje van seks en drugs dat zij leidde.

Voor mijn verhaal zijn vooral de twee ‘reflectieve’ artikelen die later bij wijze van nawoord zijn

toegevoegd interessant. In “Who Killed Janis Joplin?” laat Laura zien dat de manier waarop Janis’s dood

gezien wordt - ongeluk, zelfmoord of moord - tevens bepalend is voor het verhaal dat verteld wordt over

haar leven: dus Janis als slachtoffer versus Janis als iemand die haar leven zelf in de hand had. Ik ga hier

later in dit hoofdstuk in mijn paragraaf “De tragische dood van een rockster” verder op in. In “The Racial

Questions of Janis Joplin” geeft de schrijfster een voorbeeld van een interpretatie van het leven van Janis

Joplin volgens een bepaald thema, in dit geval het interpretatiekader van etniciteit.

Ellis Amburn, Pearl. The obsessions and passions of Janis Joplin
Uit de andere biografie die in datzelfde jaar verscheen, Pearl. The obsessions and passions of Janis Joplin

(1992) van Ellis Amburn, wordt duidelijk dat Laura Joplin niet van alles op de hoogte is geweest, of wilde

zijn. Dit boek is gebaseerd op gesprekken met en herinneringen van vrijwel iedereen die Janis Joplin heeft

gekend - met uitzondering van de familie. Er schijnen nogal wat onderlinge problemen geweest te zijn

tussen Amburn en de Joplins, waarschijnlijk mede vanwege het verschijnen van Laura Joplins eigen boek.

Ook Myra Friedman kwam bij de herdruk van Buried Alive in 1992 met de familie in botsing wegens het

auteursrecht op andere brieven van Janis en teksten van haar muziek.

Amburns biografie geeft een veelheid aan informatie over feiten en gebeurtenissen uit het leven van Janis

Joplin. Het ‘wilde leven’ van Janis Joplin staat centraal, maar er wordt ook inhoudelijk aandacht besteed

aan haar muziek, een aspect dat in de andere biografieën nogal eens ondergesneeuwd wordt. Het boek is

getiteld naar het Pearl-karakter van Janis Joplin,  hieruit spreekt de opvatting van Janis als ‘wilde’

rockchick. De ondertitel verraadt de visie in dit verhaal van haar leven als aaneenschakeling van relaties

en verslavingen, maar het tweede deel kan ook verwijzen naar de passie van Janis voor muziek. De

opbouw van het boek is chronologisch en in tijdperken ingedeeld die het leven en de carrière van Janis

volgen. In de bijlagen is het sectierapport van de dood van Janis Joplin opgenomen. Het boek bevat tevens

een uitgebreide discografie en bibliografie. Ook is er een epiloog waarin verslag gedaan wordt van hoe het

verder vergaan is met de andere personages in het verhaal.

Amburn heeft een zeer uitgebreide research gedaan, en is door het hele land gereisd voor de interviews.

Ook heeft hij veel artikelen en de eerder biografieën bestudeerd en archieven geraadpleegd. De auteur

heeft eerder drie biografieën geschreven van persoonlijkheden uit de popmuziekgeschiedenis, men zou

kunnen zeggen dat hij professioneel biograaf is. In het boek is de auteur af en toe ook zelf aan het woord,

hij vormt een eigen personage in het verhaal, met name waar hij zijn eigen zoektocht beschrijft en in het

verslag dat hij doet van de gevoerde gesprekken. In het boek staan veel nieuwe feiten en details over Janis
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Joplin. Vrijwel alles staat erin en het boek is goed in elkaar gezet. De tekst leest toegankelijk, door het

anekdotische karakter en de informele schrijfstijl. Soms geeft Amburn echter te veel informatie en vervalt

hij te uitgebreid in details.  Amburn roept het beeld op van de biograaf die blijkbaar álles interessant vindt.

Elke biograaf wil - als het goed is - alles weten over zijn of haar onderwerp. Maar of je al deze informatie

ook daadwerkelijk gebruikt is een tweede. Hoewel men ook het argument kan gebruiken dat Simone de

Beauvoir in haar memoires doet wanneer ze spreekt over de zogenaamde triviale details: “Niet alleen

maken ze voor ons een tijdperk of een springlevend mens als het ware tastbaar, maar juist door hun

onbeduidendheid geven ze aan een ware geschiedenis haar waarheidskarakter; ze duiden op niets anders

dan op zichzelf en de enige reden waarom ze vermeld worden is dat ze er waren: dat is genoeg.” 64

Alice Echols, Scars of Sweet Paradise
De meest recente biografie is Scars of Sweet Paradise. The Life and Times of Janis Joplin (1999) van

historica Alice Echols. In dit semi-wetenschappelijke werk wordt veel aandacht besteed aan de sociaal-

cultureel historische context van de jaren zestig. De auteur schrijft daarbij als het ware vanuit het “wij-

gevoel”, zij is van dezelfde generatie (de “babyboom”) als Janis Joplin. Vooral het inzicht dat Echols heeft

in de ontwikkelingen binnen de popmuziekgeschiedenis is opmerkelijk. Interessant zijn verder de

bespiegelingen vanuit feministische invalshoek in de introductie en het nawoord, en de aandacht die zij

besteedt aan zwart-wit tegenstellingen. Het belangrijkste thema bij Echols is het overschrijden van

grenzen, zowel letterlijk (geografisch) als figuurlijk. Daarnaast is een opvallend perspectief dat van gender

en etniciteit. Vanuit feministisch oogpunt legt zij onder andere de nadruk op Janis' muzikale ambities – in

de context van haar tijd. Centraal staat echter de geschiedenis van de counterculture van de jaren zestig, en

de mogelijke verklaringen van het ontstaan van deze cultuur vanuit de continuïteit van geschiedenis. De

titel Scars of Sweet Paradise is ontleend aan een song van Bob Dylan en verwijst naar de schaduwkanten

van de idealen van de jaren zestig, naar de littekens die zijn achtergebleven bij het terugkeren in de

realiteit. In de keuze voor deze titel geeft Echols aan hoe Janis Joplin, en vooral haar dood, exemplarisch

kan zijn voor de negatieve aspecten van de jaren zestig hippiedroom.

Het antwoord op de vraag waarom dit boek werd geschreven en wat Echols toevoegt zou kunnen liggen in

het streven naar de meest volledige en “definitieve” biografie van Janis Joplin. Echols ontleent onder meer

gegevens aan de andere biografieën en voegt deze samen in haar eigen verhaal en visie. Haar doel lijkt

echter niet zozeer biografisch te zijn, maar wetenschappelijk. Het boek heeft een andere structuur dan de

standaardbiografie en kenmerkt zich door het niet alleen beschrijven van het leven van Janis Joplin in

chronologische volgorde, maar door hier tegelijkertijd ook analyse en bespiegelingen achteraf, vanuit het

nu, in te verweven, dus door de reflectie vanuit het heden.
                                                  
64 Simone de Beauvoir, Voorwoord in De druk der omstandigheden (1986), blz. 6
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Echols plaatst Janis Joplin in een breder sociaal-cultureel perspectief, waarbij zij verbanden legt met

andere gebeurtenissen in Amerika, en waarbij zij Janis laat zien als exemplarisch voor die bepaalde

generatie en cultuur. Zij gaat als het ware uit van de context, en hoe van daaruit het ‘fenomeen Janis’ kon

ontstaan. De achterliggende gedachte die hieruit spreekt is dat de mens bepaald wordt door de tijd, plaats

en omgeving waarin hij of zij opgroeit. Dit in tegenstelling tot mijn eigen opvatting en perspectief in deze

scriptie, namelijk het eerst uitgaan van Janis zelf, en haar leven en werk als culturele tekst, die zich

bevindt in een context, andersom dus. Ook is dit verbonden met de opvatting van popmuziek als kunst, en

niet slechts als sociologisch fenomeen, wat als kanttekening bij Echols interpretatie en werkwijze

geplaatst kan worden. Wat duidelijk wordt in dit werk is dat Echols gebruik maakt van hedendaagse

wetenschappelijke opvattingen die zij toepast op het verleden om haar zo te verklaren en op die manier als

het ware een blik “achteraf” geeft op de gebeurtenissen, en die vanuit het heden betekenis geeft.

Een andere kanttekening bij Echols boek wordt in een recensie verwoord door Mary Dicke: “But nowhere

does she communicates the joy and power of Joplin’s singing.” De journaliste verwijt Echols dat zij meer

geïnteresseerd lijkt in het exploreren van het seksisme binnen de hippie cultuur en de “spiritual emptiness”

van die generatie die ertoe leidde dat de middle-class jeugd roekeloos begon te experimeteren met seks en

drugs, dan in de betekenis van Janis als zangeres: (…) there should be a note added: “For information on

what was behind all this fuss, listen to “Get It While You Can.” There’s more insight in one moment of

Joplin’s soulbaring performance than in a library of dry condescending analysis.”

Conclusies biografieën
Met deze analyse van de verschenen biografieën over Janis Joplin heb ik willen aantonen dat elke biograaf

vanuit zijn eigen positie en de daaraan verbonden belangen zijn of haar eigen beeld van Janis Joplin

creëert. De keuzes die de biograaf - bewust of onbewust - maakt in werkwijze, opbouw en perspectief zijn

bepalend voor het verhaal dat wordt verteld en welke aspecten van het leven en werk van Janis Joplin naar

voren geschoven worden.

In mijn schets van elke biografie heb ik geprobeerd de belangrijkste elementen te noemen die voor dat

verhaal kenmerkend zijn, en waarin het boek zich onderscheidt van de andere biografieën. Deze

verschillen bevinden zich respectievelijk op het niveau van de werkwijze, de positie en de belangen van de

auteur, en het verhaal (de interpretatie). Uit de vergelijking van de biografieën wordt tevens duidelijk dat

er  verschillen zijn in het subgenre waarin de biografie geplaatst kan worden binnen het spectrum van de

biografische literatuur. Hierbinnen kunnen onder meer worden onderscheiden de memoires, de

commerciële fanlectuur, de literaire biografie,  en de meer journalistieke of wetenschappelijke benadering.

Elk subgenre heeft zijn eigen conventies en lezerspubliek met specifieke verwachtingen. Een biograaf zal

zich met de keuze voor een stijl en genre  tot deze conventies en verwachtingen verhouden.



Janis Joplin, verhalen en interpretaties

62

Voor wat betreft de werkwijze kan worden geconcludeerd dat de meest voorkomende strategie, hoewel

gebruikt in combinatie met andere mogelijkheden zoals eigen herinneringen en onderzoek,   die van

interviews en gesprekken met individuen die Janis Joplin persoonlijk gekend hebben is. Hieruit kan

worden geconcludeerd dat in het zoeken naar de essentie van Janis, of het zo dicht mogelijk benaderen

van de “ware” Janis, de meeste waarde wordt gehecht – en autoriteit toegekend - aan de verhalen en

herinneringen van de mensen die  dichtbij haar stonden, zoals bijvoorbeeld haar vrienden en haar

bandleden. Het levensverhaal van Janis Joplin wordt vanuit deze werkwijze dus geschreven door het

compileren van de herinneringen van anderen, waarbij een beeld van Janis wordt geconstrueerd door het

samenvoegen van de verschillende beelden die vrienden en tijdgenoten van haar hadden. Naast het

uitgangspunt dat persoonlijke herinneringen bijdragen aan het creëren van een tijdsbeeld, kunnen we

stellen dat de aan het woord gelaten personen, waaronder ook de biograaf, op deze manier ook zichzelf

toevoegen aan de geschiedenis.

Ook vinden we in de besproken biografieën voorbeelden van de verschillende posities die de biograaf ten

opzichte van het biografisch onderwerp kan innemen. Deze posities kunnen tevens verbonden worden met

de mate van afstand versus betrokkenheid met het onderwerp. Waar de ene biograaf zich wil verhouden

tot de conventies van een historisch zo betrouwbaar en zo afstandelijk mogelijke biografie, voert de

andere biograaf zichzelf op als ik-verteller en als personage in de eigen tekst.

Iedere biograaf verschilt in het doel van het schrijven van een biografie en heeft een eigen visie die hij of

zij wil uitdragen. Ook deze visie zal voortkomen uit de achtergrond en positie van de schrijver en de

belangen die hij of zij heeft met het schrijven van juist dit verhaal. De kwestie van de belangen van de

biograaf wordt duidelijk uit de genoemde voorbeelden met betrekking tot de auteursrechten van de Joplin

Estate, die de poging laten zien tot bescherming van het beeld van Janis in hún visie, en het proberen uit te

sluiten van andere beelden en verhalen.

Op het niveau van het verhaal en de interpretatie zien we dat het ‘ware verhaal’ vaak wordt verbonden met

volledigheid: als je maar alle gegevens over iemands leven boven water krijgt en naast elkaar laat bestaan

krijg je ‘the naked truth’. Hier is enerzijds iets voor te zeggen, omdat dit ruimte over laat voor de lezer om

zijn of haar eigen mening te vormen en te kiezen voor een eigen interpretatie op grond van de

gepresenteerde gegevens. Ook kan worden gezegd dat deze vorm van waarheid, hoewel die een zichzelf

tegensprekende persoonlijkheid kan opleveren, recht doet aan de meerdimensionaliteit van iemands leven.
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Maar, ook hier blijkt dat waarheid in feite een metafoor is voor de meest overtuigende versie van een

verhaal (en soms lijkt het meest overtuigende verhaal ook het meest draaglijke verhaal te zijn). 65

Verder kunnen we concluderen dat betekenis ook ligt in wat er níet staat,  en dat we bij het lezen van

biografieën ook bewust moeten zijn van “de tekst onder de tekst”. Behalve dat er beperkingen zijn aan

kennis – een biograaf kan niet alles hebben geweten, en herinneringen van geïnterviewde personen zijn

subjectief en feilbaar – kan het zijn dat de auteur bewust dingen heeft weggelaten. Elke biografie is het

resultaat van een proces van vormgeving en het maken van een mythe. Overigens is het hierbij ook vaak

zo dat hetgeen niet in de biografie vermeld wordt, verdedigd wordt vanuit het argument dat het niet van

belang was voor het verhaal dat de biograaf wilde vertellen:  “dat wat niet wordt geweten betreft namelijk

steeds een detail dat als minder belangrijk wordt voorgesteld dan datgene wat wel wordt geweten.” 66 Ook

moet worden opgemerkt dat wanneer een biograaf zich baseert op herinneringen en verhalen van anderen

het belangrijk is te realiseren dat het geheugen vaak desoriënterend werkt, en de werkelijkheid verandert

in een poging haar te begrijpen en achteraf betekenis te geven. 67 Het geconstrueerde verhaal wordt

vervolgens voor de schrijver of verteller “waarheid”.

Een ander belangrijk aspect op het niveau van interpretatie – en waarin de biografieën elk een ander beeld

geven – is de manier waarop het leven van het onderwerp wordt beschreven in relatie met de context van

haar tijd. Zoals in de theorie van hoofdstuk een werd besproken, kan volgens het interpretatiekader uniek

versus exemplarisch een levensverhaal worden opgevat als uitzondering of als exemplarisch voor hoe een

leven zich binnen een bepaalde context heeft ontwikkeld of kan ontwikkelen. Elke biograaf zal het leven

van het biografisch onderwerp, of bepaalde aspecten ervan,  beschrijven vanuit zijn of haar eigen visie,

wat resulteert in een beeld dat in de biografie wordt gepresenteerd van de persoon als enerzijds een

“symptoom van een bepaalde problematiek of een historische periode”, dus als exemplarisch, of

anderzijds juist als “zich bevindend buiten diezelfde problematiek en/of periode”, dus als uniek. 68 Wat

belangrijk is, is dat de exemplarische en unieke aspecten van het levensverhaal van Janis Joplin “niet

zozeer de onveranderlijke eigenschappen van een leven als wel een effect van een verhaal zoals dat wordt

verteld” zijn. 69 Nogmaals, een biografie is altijd het resultaat van reconstructie en betekenisgeving

achteraf, in het licht van wat we nu weten.

                                                  
65 Rosemarie Buikema, De Loden Venus (1995), blz. 39
66 Rosemarie Buikema, De Loden Venus (1995),  blz. 41
67 zie Ellen Willis, “Don’t turn your back on love”, in cd-inlay Janis (1993)
68 Rosemarie Buikema, De Loden Venus (1995), blz. 33
69 Rosemarie Buikema, De Loden Venus (1995),  blz. 37
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Tot slot is het bij de beoordeling van de biografieën zinvol om te kijken naar de mate waarin de biograaf

bewust is van zijn eigen beperkingen en naar de mate waarin er enige reflectie aanwezig is op zijn of haar

eigen positie. Naar mijn mening is deze reflectie, in bijvoorbeeld een expliciete bezinning op functie als

biograaf en de eigen betrokkenheid bij hun onderwerp, tevens een van de criteria op grond waarvan we

kunnen zeggen dat het een goede biografie is (naast mogelijke andere criteria als begrip,

analysevermogen, het  destilleren van een bepaalde essentie of het kiezen van een eigen thema, en het

toespitsen van biografie op een specifiek aspect van iemand).

Interessant in deze context vond ik de later geschreven introducties en nawoorden in de herziene edities

van David Dalton en Myra Friedman, waarin zij een kritische reflectie geven op hun eigen werk - hun

beweegredenen toen, en hun ideeën hierover nu.  Uit deze beide teksten spreekt het beeld van een biograaf

die zowel persoonlijk betrokken was en is bij het onderwerp, maar ook in staat is om het leven van Janis

Joplin in een historische context te zien, en daarbij tegelijkertijd zijn of haar eigen positie als biograaf te

doordenken vanuit hedendaagse opvattingen. 70

Het verhaal Janis
Elk verhaal heeft een begin, een midden en een eind. Het verhaal Janis begint op het moment van haar

geboorte (maar men kan er ook voor kiezen eerder te beginnen, dus bij de ouders, of zelfs voorouders van

de hoofdpersoon) en met het schetsen van de context van de geboorte van de heldin, de tijd en de

omgeving waarin het verhaal zich zal afspelen. Het midden bestaat vervolgens uit de reeks gebeurtenissen

die zich hebben afgespeeld in chronologische volgorde, de ontwikkelingen die de voortgang van het

verhaal bepalen, en die onvermijdelijk leiden tot een einde. Afhankelijk van hoe je het interpreteert, wordt

het een prachtig sprookje, of een tragische werkelijkheid. Het verhaal van Janis Joplin eindigt met de dood

van de heldin, de tragische dood van een rockster, een mythe, een vrouw.

Er zijn, zoals inmiddels duidelijk zal zijn, verschillende mogelijke manieren van het schrijven van het

levensverhaal van Janis Joplin. Vanuit de biografieën kunnen verschillende thema’s en verhaallijnen

worden gedestilleerd. Hieruit worden tevens verschillende “Janissen” zichtbaar. In dit gedeelte van dit

hoofdstuk zal ik een aantal van deze verhaallijnen en thema’s uiteenzetten, en ingaan op de verschillende

mogelijke visies op Janis Joplin. Eerst wil ik echter ter illustratie en theoretische verdieping nog enkele

relevante aspecten noemen met betrekking tot verhalen in het algemeen, en in het bijzonder archetypische

verhalen en thema’s. Deze theoretische aspecten zijn deels ontleend aan Het geheim van de schrijver van

Renate Dorrestein. 71

                                                  
70 Rosemarie Buikema, De Loden Venus (1995),  blz. 14 (eerder aangehaald in hoofdstuk 1 De Theorie)
71 Renate Dorrestein, Het geheim van de schrijver (2000)
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Zoals eerder uiteengezet is het belangrijk om te realiseren dat biografieën, hoewel ze zich baseren op een

werkelijkheid, verhalen zijn. Omdat “echte” of waargebeurde gebeurtenissen niet uit zichzelf een verhaal

opleveren, zal een biograaf zich bij het schrijven van het levensverhaal moeten verhouden tot de

conventies van de literatuur. 72 En wordt Janis Joplin een personage, in haar eigen verhaal; een verhaal dat

zal verlopen volgens een bepaalde verhaalstructuur en van waaruit zich een of meerdere thema’s zullen

aftekenen. Het verschil tussen thema’s en verhalen is dat een thema niet expliciet hoeft te zijn, maar dat

het verhaal dit vertelt. In het verhaal verbeelden de personages het thema, ze maken het als het ware

zichtbaar. Daarnaast heeft een thema van zichzelf geen dramatische spanning, een verhaal wel; een

verhaal is dynamisch, een thema statisch. 73

Verhalen worden door mensen gebruikt om betekenis te geven aan de wereld en het leven. Er is maar een

beperkt aantal verhalen dat verteld wordt, en een beperkt aantal voorkomende thema’s. Het menselijke

basisrepertoire is beperkt en universeel. Alle sprookjes in de wereld komen, wanneer ze naar categorie

geordend worden, op hetzelfde neer, en scheppingsverhalen uit alle culturen vertonen, ondanks verschillen

in religie, grote gelijkenissen. Hoewel vorm en onderwerp kunnen verschillen is de onderliggende

basisstructuur hetzelfde. 74 Deze verhalen vormen een veralgemenisering en verbeelding van universele

menselijke thema’s. Ze kunnen daarom archetypische verhalen worden genoemd.

Verhaallijnen worden gedragen door  de enige vorm van drama die de literaire realiteit kent, namelijk die

van het conflict. 75 In de wereldliteratuur bestaat er slechts één soort plot, en die is gebaseerd op het

interne of externe conflict. Personages in een verhaal worden, zoals Faulkner zei, pas interessant als ze een

innerlijke strijd voeren. 76  Goede fictie gaat altijd over de duisternis en het lijden en grote thema’s gaan

altijd gepaard met emotionele tegenstrijdigheden. 77

Binnen de logica van het verhaal kan een tragisch einde soms het enige goede slot zijn. In plaats van een

geforceerde goede afloop wordt het einde dan als catharsis ervaren, als een verzoening met het lot. 78 Tot

slot kunnen verhalen fungeren als ‘memento mori’: “Verhalen, met hun weerspiegeling van natuurlijke

processen, thema’s en structuren, hebben misschien wel als belangrijkste functie ons nooit te laten

vergeten dat we onderworpen zijn aan wetten die altijd uitmonden in de dood.” 79

                                                  
72 Renate Dorrestein, Het geheim van de schrijver (2000) blz. 92-93
73 Renate Dorrestein, Het geheim van de schrijver (2000) blz. 113
74 Renate Dorrestein, Het geheim van de schrijver (2000) blz. 52-53
75 Renate Dorrestein, Het geheim van de schrijver (2000) blz. 93
76 Renate Dorrestein, Het geheim van de schrijver (2000) blz. 94
77 Renate Dorrestein, Het geheim van de schrijver (2000) blz. 45 en blz. 47
78 Renate Dorrestein, Het geheim van de schrijver (2000) blz. 121-122
79 Renate Dorrestein, Het geheim van de schrijver (2000) blz. 61
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Thema’s / Verhaallijnen
Een aantal van deze archetypische verhaallijnen vinden we terug in de beschrijvingen van het

levensverhaal van Janis Joplin. Zo is er allereerst het sprookje van het  “lelijke jong eendje” dat uitgroeid

tot mooie veelkleurige “hippie-zwaan”. Maar ook de metafoor van het natuurlijke proces van de

transformatie van de rups die zich tot vlinder ontpopt kan hierop van toepassing zijn.

Een ander verhaal dat verteld wordt volgens de conventies van sprookjes is het verhaal van de ontdekking

van de zangeres,  waarin het begin van Janis Joplin bij Big Brother wordt beschreven als was zij als een

soort Assepoester door de prins op het witte paard gered uit de anonimiteit van het burgerlijke leventje van

Texas om een ster te worden in het koninkrijk van de Haight-Ashbury.

Daar vinden we vervolgens een andere en minder rooskleurige plotlijn, waarin het “Roem maakt niet

gelukkig-cliche” wordt geïllustreerd. Dit is het standaard Hollywood-verhaal van de ster die tenonder gaat

aan de roem, waarvan we er in de recente geschiedenis al veel van hebben gehoord. Janis Joplin wordt

hier beschreven als slachtoffer der omstandigheden, in conflict met factoren van buitenaf: de hippie-

ideologie, de druk van de roem, en de aanwezigheid van drugs.

De innerlijke strijd komt terug in het “anders-zijn” versus het geaccepteerd willen worden. Deze

dichotomie komt in bijna alle biografieën van Janis Joplin sterk naar voren. Een andere universele en

eeuwige strijd die we bij Janis Joplin tegenkomen is de strijd voor de eigen vrijheid versus de behoefte aan

afhankelijkheid in De Liefde. Dit is tevens het verhaal van het overschrijden van grenzen, het treden

buiten de gebaande paden en het zoeken van eigen weg.

Verder wordt het leven van Janis Joplin in een aantal van de biografieën beschreven als een reis, door een

wereld vol personages, vergelijkbaar met het al eeuwen oude Tarot-kaartspel waarin het proces van

ontwikkeling die de hoofdpersoon doormaakt, en de beproevingen van de held, centraal staan. De

biografie valt dan gedeeltelijk in de literaire categorie van de “Bildungsroman”, maar dan zonder

bevredigende goede afloop. In dit verhaal vinden we ook de tweestrijd van het altijd onderweg zijn  en de

noodzaak van weggaan versus het verlangen naar een thuis (het ‘On the Road’- thema): “Bij de grote

worstelingen van de mens - goed/kwaad, rede/redeloosheid, etcetera - bevindt zich ook de machtige strijd

tussen de fantasie over Thuis en de fantasie over Weg, de droom over wortels en de begoocheling van de

reis.” 80

Verschillende “Janissen”
De verschillende verhalen die worden verteld leveren elk een ander beeld op van  Janis Joplin en haar

persoonlijkheid. Het personage Janis vertoont in de verhalen verschillende kanten, waarin bepaalde
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aspecten van haar persoonlijkheid meer of minder zichtbaar gemaakt worden. Bij het vertellen van een

verhaal worden we geconfronteerd met stereotypen, gebaseerd op vaststaande beelden en noties van de

menselijke psyche binnen de context van de westerse cultuur en haar literaire conventies.  Deze

archetypische beelden leveren naast de hierboven beschreven verhaallijnen archetypische personages op.

Evenals bij de verhaallijnen is er maar een beperkt aantal mogelijke personages.

In het verhaal Janis zien we een aantal van deze archetypische personages terug.  Janis wordt onder meer

beschreven als Assepoester, een “gewoon” meisje dat er naar verlangt geliefd te worden en voor haar

eigenheid en oprechtheid beloond wordt.  Daarnaast is er  de Janis Joplin als rockgodin, de bewonderde

koningin van de tegencultuur en belichaming van de ongeremde vrijheid. Maar we zien ook Janis als

Persephone die onder valse voorwendselen van roem en liefde gelokt, afdaalt in de onderwereld van seks,

drugs en rock’n’roll. Dit archetype van het vrouwelijke slachtoffer komt het meest voor, en er zal in de

volgende paragraaf over de film The Rose nog meer over gezegd worden.

Maar we zien dus verschillende visies op Janis Joplin: enerzijds is er het krachtige beeld van de

rocksuperster, anderzijds krijgen we het beeld van Janis als slachtoffer van een harde maatschappij, die het

niet toeliet hen die zich daar tegen verzetten te overleven. Daarnaast is er nog de psychologische

interpretatie dat Janis weigerde verantwoordelijkheid op zich te nemen en anderen dwingt ervoor te

zorgen dat ze gelukkig wordt. Janis wordt hier niet gezien als de wilde en losbandige rockvrouw, maar als

een kind zonder discipline. Duidelijk wordt dat dit beeld van Janis, evenals de andere visies, het resultaat

is van het verhaal dat verteld wordt, en niet van de “feiten” als zodanig.

De verschillende “Janissen” kunnen echter ook binnen één verhaal naast elkaar bestaan. Het komt vaak

voor dat juist de complexiteit van iemands persoonlijkheid de sleutel is tot een biografie: “(…) er schoten

me op dat moment verschillende biografieën te binnen, die allemaal uitdraaiden op de innerlijke tweespalt

van de held. Die tegenstelling in een karakter leek telkens weer een belangwekkende conclusie, maar was

naar mijn smaak eerder een biografisch cliché.” 81 Dit wil echter niet zeggen dat een karakter of een

personage niet meerduidig kan zijn. Er zijn altijd meerdere dimensies aan iemands persoonlijkheid, en in

de postmoderne opvatting van het subject wordt er ook niet meer gesproken van een mogelijke

vaststaande identiteit.  In de paragraaf Mythe en werkelijkheid, waarmee dit hoofdstuk geconcludeerd

wordt, zal hier verder op ingegaan worden.  Verder zullen de verschillende facetten van Janis Joplin

terugkomen bij de interpretatie van de betekenissen in het leven en werk van Janis Joplin in hoofdstuk 4.

The Rose: Janis als slachtoffer
The Rose is een film uit 1979 met Bette Midler in de hoofdrol van zangeres Rose, die de druk van het

grote succes niet meer aankan en bij wie de drang naar zelfvernietiging, en haar drank- en drugsgebruik
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ervoor zorgen dat haar carrière steeds verder in het slop raakt. Voor Midler was dit haar indrukwekkende

filmdebuut waarvoor ze een Oscar-nominatie kreeg. De film wordt in een recensie omschreven als een

“nauwelijks verhulde biografie van Janis Joplin”.

Het oorspronkelijke verhaal heette Pearl, en was een filmbiografie gebaseerd op Janis’ leven, maar

uiteindelijk werd na de bewerking tot screenplay voor Bette Midler besloten dat het niet meer alleen over

Janis ging en werd het strikt biografische aspect losgelaten. The Rose in de film is een samengesteld

personage: Janis, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Marilyn Monroe, James Dean, het rijtje beroemde - te

vroeg gestorven - doden, iconen van een generatie, en allemaal  “characters who got too caught up in the

momentum of their lives to know when to stop”. 82

Het levensverhaal van zangeres Rose vertoont nogal wat overeenkomsten met dat van Janis Joplin, maar

we kunnen het personage Rose niet gelijkstellen aan Janis Joplin. Als film is The Rose zeer geslaagd, maar

dat wil niet zeggen dat de film Janis erg benadert of gezien kan worden als weergave van het leven van

Janis. Wel zijn er details die naar Janis Joplin verwijzen, zoals de fles Southern Comfort die Rose op het

podium drinkt.  Verder is er een opvallende gelijkenis tussen Bette Midler en Janis Joplin qua stem, en

dan vooral in de spreekstem. Ook komen de thema’s van zelfdestructie, het verlangen naar De Ware

Liefde en rust, en het ‘coming home’ naar Texas – thema’s uit de biografieën van Janis Joplin - terug in de

film. Bepaalde “feiten” komen dus overeen, andere dingen zijn er ‘bijverzonnen’ om het verhaal te laten

passen en meer dramatiek toe te voegen (“het tragische lot van de superster”), zoals de druk van een puur

op geld beluste manager, en het op het podium instorten van de zangeres aan het einde van de film. De

manier waarop het rockleven in The Rose wordt afgeschilderd, de rijkdom en  de ‘big business’ van de

muziek (rocksterren met een privé-vliegtuig), verwijst echter vooral naar de situatie van de

muziekindustrie zoals die in de jaren zeventig was. Ook de muziek, de kleding en de performance is meer

jaren zeventig dan jaren zestig, of in ieder geval hoe men daar eind jaren zeventig tegen aan keek.

Aangezien The Rose echter vaak wel wordt opgevat als biografisch, heeft de film zeker bijgedragen aan de

archetypische beeldvorming van Janis Joplin als tragisch slachtoffer. The Rose in de film is, evenals Janis

in het verhaal dat vaak wordt verteld “ (…) het absolute archetype van de losbandige rockgodin

halverwege de route naar eenzaamheid en verval.” 83
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De tragische dood van een rockster
“Ze eindigde halverwege het verhaal van haar leven, ze was een niet ten einde gezongen lied dat bij de brug werd

gestaakt, er werd haar het recht ontzegd haar levenslied tot aan het bevredigende slotrijm te vervolgen.” - Salman

Rushdie, De grond onder haar voeten  84

Janis Joplin overlijdt in de nacht van 4 oktober 1970 om 1.40 uur aan een overdosis heroïne in combinatie

met alcohol,  alleen in haar hotelkamer in het Landmark hotel in Los Angeles. Ze was even daarvoor nog

gesignaleerd toen ze sigaretten ging halen in de lobby van het hotel. Janis was met de leden van de Full

Tilt Boogie band in Los Angeles voor de opnamesessies van het nieuwe album, die al aardig gevorderd

waren. Janis zou de volgende dag haar laatste vocale partijen inzingen.

Haar lichaam werd pas de volgende dag rond half acht ‘s avonds ontdekt, toen haar roadmanager haar

kamer binnentrad omdat ze niet op de sessie van 18.00 uur was verschenen. De politie en de lijkschouwer

arriveerden rond negenen; zij vonden in de kamer geen drugs, wel naaldsporen in Janis’s arm en

pijnstillers. De lijkschouwer betitelde in de conclusie van zijn rapport de doodsoorzaak overdosis als

ongeluk. Er zijn echter verschillende onduidelijkheden met betrekking tot die avond, en ook het

politieonderzoek bevat enkele tegenstrijdigheden en laat een aantal zaken onverklaard.

Dit had als gevolg dat er al kort na haar dood verschillende theorieën en speculaties rondgingen met

betrekking tot hoe Janis echt aan haar eind gekomen is en waarin de officiële vastgestelde doodsoorzaak

in twijfel wordt getrokken. In het artikel “Who killed Janis Joplin? (And What Does That Have To Do

With Her Life?)”, opgenomen achterin de biografie Love, Janis van Laura Joplin, worden de verschillende

theorieën besproken. Er zijn drie mogelijkheden (waarvan er twee enigszins aannemelijk te maken zijn):

zelfmoord, een ongeluk, of moord. De manier waarop je de dood van Janis Joplin ziet of wil zien is

verbonden met de wijze waarop je haar leven beschouwt, en dus bepalend voor het verhaal dat wordt

verteld.

1.  (Onbewuste) Zelfmoord

Deze theorie komt overeen met het beeld van Janis als tragisch slachtoffer, die de druk van de roem niet

aankan en vlucht in alcohol en drugs. De zelfmoord-theorie hoeft niet alleen letterlijk genomen te worden,

maar kan ook als onbewuste zelfmoord worden opgevat; als het resultaat van een proces en van een leven

gekenmerkt door zelfdestructie, waarvan de dood van de hoofdpersoon logischerwijs het gevolg moest

zijn. Ironisch is echter dat Janis teruggreep naar de heroine op een moment in haar leven dat alles de

goede kant op leek te gaan, zowel in haar werk als in haar privé-leven. Daarnaast was ze volgens vrienden
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al vijf maanden clean. Wel was bekend dat Janis depressieve periodes doormaakte en last had van wat

men existentiële angsten of eenzaamheid zou kunnen noemen. Dit kan als signaal worden gezien, maar

leidt niet automatisch tot de conlcusie dat Janis Joplin ook daadwerkelijk zelfmoord gepleegd heeft.

2.  Een Ongeluk

Het zelfmoord-verhaal (onbewust of niet) doet geen recht aan de kracht van Janis, en haar intelligentie, de

manier waarop ze probeerde haar leven onder controle te houden, en de keuzes die ze maakte in haar leven

in haar strijd voor haar eigen vrijheid. De Ongeluk-opvatting gaat uit van een tragische samenloop van

omstandigheden, medebepaald door de tijd waarin Janis leefde (de subcultuur waarin drugsgebruik

normaal was), en het feit dat Janis ‘ook slechts een mens was’, die ondanks dat ze zelf misschien het

tegendeel dacht, lichamelijk niet alles aankon. Deze theorie onderkent dat Janis’ drugsgebruik die avond

haar eigen “keuze” was, misschien in een moment van zwakte of eenzaamheid, maar gaat ervan uit dat de

overdosis niet intentioneel was. Dit wordt mede ondersteund door het onderzoek naar de toxische

samenstelling van de drugs in Janis’ lichaam, waaruit bleek dat de mate van puurheid van deze heroine

extreem hoog lag, vele malen hoger dan de gemiddelde versneden heroine zoals die verhandeld werd,

waardoor een injectie met een normale dosis fataal was.

3.  Moord

Los van de theorie van de symbolische moord, door de druk van de roem, de maatschappij of door de

drugs, bestaan er ook theorieën waarin de dood van Janis als een letterlijke moord wordt gezien. Zo is er

de politieke conspiracy-theorie, die stelt dat Janis gezien werd als ‘subversief element’ die de jeugd aan

zou sporen tot rebellie, wat bij de brave burgers angst opriep en dat zij, maar ook Jimi Hendrix twee

weken ervoor,  daarom door de CIA of door een andere groepering uit de weg geruimd zou zijn en dat dit

verhuld werd door het politieonderzoek. Dit lijkt een nogal paranoïde opvatting; er is echter niet lang

geleden bekend geworden dat de FBI dossiers had aangelegd over John Lennon en Yoko Ono - om

dezelfde redenen die hierboven genoemd zijn.

Een andere theorie dat Janis die avond vermoord werd ziet een mogelijk motief in de relatiesfeer, onder

andere vanwege de erfenis die Janis zou achterlaten. Toch is het vrijwel niet mogelijk om ‘moord met

voorbedachte rade’ rationeel te verklaren, gezien de omstandigheden waaronder Janis overleed. Mits

bijvoorbeeld de drugsdealer erbij betrokken is geweest was, wat zou kunnen, gezien de mate van

onversnedenheid van de drugs. Verder is er nog de kwestie van de afwezigheid van de drugs, die nooit

zijn gevonden en de onbeantwoorde vraag of er nog iemand anders in de kamer is geweest die avond. De

cover-up theorie is echter niet helemaal vergezocht, want het is technisch gesproken mogelijk en schijnt in

de praktijk, met name bij drugsgerelateerde doden, ook voor te komen, zoals aangetoond wordt in het
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onderzoek van Halperin en Wallace naar naar de ware aard achter de dood van een ander rockicoon,

Nirvana-zanger en gitarist Kurt Cobain. 85  De wens Janis’s dood als moord te zien komt echter vooral

voort uit de behoefte aan een bad guy, het afschuiven van de schuld op iemand anders, zodat elke eigen

verantwoordelijkheid niet onder ogen gezien hoeft te worden.

We zullen nooit werkelijk kunnen weten wat er is gebeurd op die avond in oktober. De verschillende

theorieën omtrent de dood van Janis Joplin zullen naast elkaar blijven voortbestaan. Wel kan er een keuze

worden gemaakt voor de meest waarschijnlijke interpretatie. Zelf zie ik geen reden om aan te nemen dat

de overdosis intentioneel was, onder andere vanwege het punt in haar leven en haar carrière waarin Janis

zich bevond. Ook zie ik onvoldoende bewijzen of argumenten voor moord.  Haar drugsgebruik op de

bewuste avond kan worden opgevat als een tijdelijke vlucht van haar existentiële ongelukkigheid, of als

terugval in haar verslaving vanuit de gedachte dat nog één keer geen kwaad kan.  In het licht van de

verhalen over het leven van Janis Joplin zoals ik die interpreteer, geloof ik dat de dood van de rockster,

hoewel die misschien in de lijn der verwachting lag, een triest en zinloos ongeluk is geweest.

Mythe & Werkelijkheid
“You’re supposed to be doin’ an article on me, man. Fuck reality!” – Janis Joplin 86

Wie was Janis Joplin ‘echt’? Kunnen we dit te weten komen, en zo ja, is dit wel belangrijk? Al tijdens

haar leven was Janis Joplin bezig een mythe te worden. Ook Janis zelf hield bepaalde mythes in stand en

creëerde haar eigen verhalen: “Other myths cling too - not surprisingly, since Janis cultivated them with

the same passion she collected “pretty young boys” at her favorite bars.” 87 Janis was zich terdege bewust

van het beeld van zichzelf dat ze wilde laten zien. Een voorbeeld van dit bewustzijn van Janis met

betrekking tot de werking van het imago in relatie met de verwachtingen van een publiek is de volgende

uitspraak die ze in een interview deed (en die nu, achteraf gezien, een bijna voorspellende negatieve

connotatie krijgt): “People, whether they know it or not, like their blues singers miserable. They like their

blues singers to die afterwards.” 88

Het beeld dat Janis zelf wilde uitdragen is echter juist het beeld van de wilde en losbandige rockchick, die

zich volledig en vrij liet gaan in de muziek en de liefde, en voor wie de oprechtheid van het gevoel boven

alles gaat. Dit beeld verwijst naar een deel van de werkelijkheid zoals die door Janis Joplin  werd ervaren,
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en door anderen werd gedeeld, maar is daarnaast het resultaat van de zorgvuldige creatie en

instandhouding van een bepaald imago. In de verhalen die ze over zichzelf vertelt in interviews en de

uitspraken die ze doet over haar leven en haar muziek, laat ze bepaalde aspecten weg en plaatst andere

aspecten juist op de voorgrond, vaak vanuit de gedachte dat dit was wat de mensen wilden horen. Wat we

bijvoorbeeld kunnen zien is dat Janis vooral de nadruk legt op hoe ze altijd gewoon zichzelf is gebleven

en dat haar zangcarrière en de roem haar bij puur toeval is overkomen. Haar professionele ambities en het

harde werken om te komen waar ze nu was, de intelligentie en de rationele vermogens die daarvoor nodig

zijn, blijven in dit verhaal in de schaduw. Onderstaand citaat kan als representatief worden gezien voor

Janis’ eigen visie op haar levensverhaal:

“All my life I just wanted to be a beatnik. Meet all the heavies, get stoned, get laid, have a good time.

That's all I ever wanted. Except I knew I had a good voice and I could always get a couple of beers off of

it. All of a sudden someone threw me in this rock 'n' roll band. They threw these musicians at me, man,

and the sound was coming from behind. The bass was charging me. And I decided then and there that that

was it. I never wanted to do anything else. It was better than it had been with any man, you know. Maybe

that's the trouble.” – Janis Joplin 89

Ook andere in deze scriptie geciteerde uitspraken van Janis Joplin, onder meer in de paragrafen

Performance en Muziek & Emotie in het volgende hoofdstuk, laten een vergelijkbaar beeld zien en

bevestigen of dragen bij aan deze mythe.

Janis en Pearl
Volgens de persona-theorie die door Carl Jung werd ontwikkeld is er een onderscheid te maken in

identiteit tussen het “zelf” en het beeld dat iemand naar buiten toe van zichzelf laat zien, de persona. 90

Jung definieert de persona als volgt: “De persona is een functiecomplex, dat om redenen van aanpassing

of voor noodzakelijk gemak tot stand is gekomen, maar niet identiek is met de individualiteit. Zij heeft

uitsluitend op de verhouding tot de objecten, tot de buitenwereld betrekking.” 91  De persona verwijst dus

naar het psychische gedrag van de mens tegenover zijn of haar omgeving, en wordt ook ontwikkeld in

relatie tot die omgeving, in overeenstemming met de heersende smaak, en de geldende ideaalbeelden: “De

persona is een compromis tussen individu en gemeenschap over hoe men zich voor zal doen. Dus een
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compromis tussen de eisen van de omgeving en de structurele innerlijke bepaaldheid van het individu”  92

De persona wordt zowel bepaald door het zogenaamde Ik-ideaal, dat wil zeggen het beeld van hoe iemand

zou willen zijn en optreden, als door het beeld dat de wereld om hem of haar heen zich van iemand vormt.

Tot de persona behoren niet alleen psychische eigenschappen, maar ook “onze omgangsvormen, onze

eigenaardigheden op het gebied van onze uiterlijke verschijning zoals houding, loop, haardracht, kleding

en onze tics, ons gewoontelachje en wat al niet meer.” 93

Van Janis Joplin is vooral de constructie van haar Pearl-persona in het laatste jaar van haar leven bekend,

waarnaar ook haar laatste album vernoemd werd. Pearl werd haar alter-ego of image, die ze onwikkeldde

onder meer als reactie op de sterstatus die ze bereikt had, en verwijst naar het beeld van Janis als

extraverte rockverschijning met een overdaad aan sieraden en veren boa’s in het haar. Volgens onder

andere biografe Myra Friedman was deze Janis als wilde rockchick een geweldige act, maar zoals

Friedman beschrijft, alleen maar een act. Friedman ziet de persona van Janis Joplin als tegenovergesteld

aan de “echte” Janis, die zij juist beschrijft als onzeker, eenzaam en wanhopig.  94 Wanneer we kijken naar

de psychologische aspecten van de persona, komt deze dichotomie, de tegenstelling tussen innerlijk en

buitenkant, tussen rol en zelf, vaak tevoorschijn. De persona wordt  als het ware als een noodzakelijke

beschermende muur gezien. Een veelvoorkomende intepretatie is dat  een dergelijke extraverte persona,

zoals we die bij Janis Joplin zien, juist voortkomt uit de ervaring van innerlijke kwetsbaarheid: “(…) echte

wanhoop zie je alleen in een andere vorm, in dat vaak clowneske, uitbundige, amusante, charmante,

grensoverschrijdende gedrag dat iemand tot in de perfectie heeft ontwikkeld om ondanks de wanhoop te

kunnen leven.” 95

Een andere psychologische theorie die in deze context vaak naar boven komt is wat we de pathologie van

de theatrale persoonlijkheid kunnen noemen. Deze theorie stelt dat een gebrek aan erkenning in de jeugd

de basis vormt voor het verlangen een publieke persoonlijkheid te zijn, die de anonimiteit overstijgt en

door anderen bewonderd wordt. Deze theorie wordt onder andere door Connie Palmen uiteengezet en

geïllustreerd in de roman Geheel de Uwe: “(…) Het gevolg van het publiek worden van de speler is dat hij

zich een publiek schept, dat hij dus een anonieme waarnemer van zijn gedrag creëert. De essentie van het

drama van de theatrale persoonlijkheid ligt in de omkering van het drama van zijn jeugd: in plaats van
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geanonimiseerd te worden door de blik van de eerste, belangrijke, geliefde personen in zijn bestaan, keert

hij de wereld om door zelf openbaar te worden en de blik en de liefde van anderen anoniem te maken.” 96

Maar zoals eerder beschreven werd zijn er dus verschillende “Janissen”, en kent haar persoonlijkheid

meerdere dimensies, waaronder bijvoorbeeld zowel extraverte als introverte kenmerken vallen. Dit is

overeenkomstig met de complexiteit van hoe de mens in elkaar zit.  Iedereen heeft meerdere kanten die hij

of zij van zichzelf laat zien, tevens in relatie met een specifieke toeschouwer. Dit sluit aan bij de

postmoderne opvatting van het subject, volgens welke identiteit geen vaststaand concept meer is, maar

afhankelijk is van een specifieke context. Wanneer we hier van uit denken is het ook niet meer

noodzakelijk om vast te houden aan het onderscheid tussen een ‘echt’ zelf versus de persona. Of zoals

Connie Palmen een van haar personages laat zeggen: “ (…) ‘Zo’n onderscheid is een beetje heilloos, (...)

want in zekere zin gaan we allemaal uit van een echt zelf dat onder bepaalde omstandigheden vermomd,

vervormd, verkleed en dus, volgens sommigen, vals naar buiten treedt, maar het is juist dankzij de aard

van de vermomming waardoor het echte zelf zich onvervalster presenteert dan ooit.” 97 Zij concludeert dat

zelfs als je niet bent wat je bent, dat dat dan nog is wie je bent. Volgens de postmoderne opvatting maakt

de persona dus deel uit van de identiteit, en valt hier gedeeltelijk mee samen.

Deel van Janis’ persona was echter ook de illusie van authenticiteit. Geen image is ook een image, en dit

is een van de meestvoorkomende credo’s van rock’n’roll. In meerdere interviews legt Janis de nadruk op

het belang van  “being real”, op eerlijkheid en het zichzelf zijn. Dit was misschien in zekere zin ook wel

wat ze deed, maar ze maakte zich wel degelijk ook druk om haar performance en was zich terdege bewust

van het beeld van zichzelf dat ze wilde uitdragen. Joplin stond er om bekend om, naast het blootleggen

van haar ziel in haar muziek, heel haar privé-leven in het openbaar te vertellen. Dit openbaar maken van

het privé-leven was belangrijk voor het scheppen van het symbool dat ze werd.  Deze “eerlijkheid” draagt

bij aan het creëren en instandhouden van haar  persona. Het paradoxale hiervan is de kracht die juist

schuilt in het zich kwetsbaar opstellen, en het zich blootgeven om onaantastbaar te worden, in de

omkering van het concept van totus tuus waarnaar Palmen haar roman vernoemde: “(…) Ik ben geheel de

uwe, opdat ik onbereikbaar kan zijn.” 98

In feite was ook niet “Pearl”, maar “Janis Joplin” de persona. Pearl was de naam die ze gebruikte voor

vrienden, voor het persoonlijke contact waarbij ze ‘zichzelf’ kon zijn, in tegenstelling tot het publieke

personage “Janis Joplin”. Marlene Dietrich schijnt ooit gezegd te hebben: “It’s not the woman who is the
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legend. It is Marlene Dietrich.”, 99 waarmee ze  deze zelfde omkering of verschuiving in identiteit

aangeeft.

Een persona kan soms een heel eigen leven gaan leiden. Mensen zien wat ze willen zien, hebben bepaalde

verwachtingen, en creëren hun eigen beeld waaraan de ‘werkelijkheid’ vervolgens ook moet voldoen. Een

uitspraak die Janis ooit in een interview deed is: “They’re paying me $ 50,000 a year to be like me.” Het is

echter meer zo dat ze betaald werd om een publieke persoonlijkheid te zijn. De problematische kant

hiervan is dat Janis uiteindelijk moest voldoen aan een fantasiebeeld om geliefd te worden en dan is het

alleen die fantasie die geliefd wordt, en niet de werkelijkheid. 100

Haar leven lang probeerde Janis Joplin zichzelf te zijn. Ze werd haar image, en haar image werd haar.

Wanneer iemand constant dezelfde verhalen of mythes vertelt, gaat hij of zij daar uiteindelijk ook zelf in

geloven, zodat de mythe, en het in de verhalen gecreëerde personage, uiteindelijk de historische realiteit

vervangt. Waardoor de grenzen tussen fantasie en werkelijkheid, en het onderscheid tussen ‘rol’ en ‘zelf’,

op een gegeven moment wegvallen, en misschien ook niet meer belangrijk zijn. Zoals David Dalton

terecht opmerkt: “However much make-believe Janis wove into her myth, its very unreliability as fact was,

in the end less important than its succes as fiction.” 101

Conclusie

Het is onmogelijk om te weten wie Janis Joplin ‘echt’ was. Uiteindelijk is het ook niet belangrijk; het zijn

juist de verschillende beelden, de interpretaties, die interessant zijn. Connie Palmen schrijft in haar essays

over het belang van verhalen, hoe iedereen tot op zekere hoogte bepaald wordt door de verhalen die

anderen over je vertellen, en die men over zichzelf vertelt. En dat niet alleen verhalen een constructie zijn

van de menselijke psyche, maar dat - andersom - de identiteit ook het resultaat is van een constructie door

verhalen. De zogenaamde objectieve werkelijkheid is hierbij niet het belangrijkst; en het streven naar het

vaststellen van De Waarheid is ‘zinloos’, of in ieder geval is het vinden ervan niet mogelijk, want een

vaststaande, definitieve betekenis ontbreekt. Het is juist de zoektocht naar de mogelijke verhalen die

verschillende betekenissen oplevert en van waaruit we vervolgens een keuze kunnen maken voor een van

de meest adequate interpretaties.

De vraag is uiteindelijk niet zozeer wie Janis Joplin werkelijk was, maar wat we over haar te weten

kunnen komen uit de verschillende verhalen die worden verteld. En deze vraag is vooral ook verbonden

met een andere vraag: wat willen we weten over Janis Joplin? De belangrijkste vraag die we ons moeten
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stellen is: wie vertelt welk verhaal vanuit welke belangen? Iets soortgelijks zegt Connie Palmen in een van

haar essays: “ (…) In zo’n mythe kun je geloven, maar het hoeft niet. Het is er maar een onder vele.

Wanneer ze regelmatig opduikt, liggen aan de keuze voor het vertellen van juist deze mythe wetten ten

grondslag, en om deze wetten gaat het mij. Ik zal me altijd afvragen wie, op een bepaald moment, kiezen

voor het vertellen van welk verhaal en waarom ze dat doen.”  102

                                                  
102 Connie Palmen, Echt contact is niet de bedoeling (2000), blz. 103
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Hoofdstuk 3   De Muziek
“My music is not a cerebral trip. It's nothing without guts. I don’t worry about whether it’s musical, but did it get

off!” – Janis Joplin 103

Inleiding

In het eerste deel van dit hoofdstuk, de muzikale ontwikkeling van Janis Joplin, wordt de  ontwikkeling

van Joplins muzikale carrière biografisch en chronologisch beschreven waarbij ingegaan wordt op de

muziek, dat wil zeggen de albums en het andere gebruikte materiaal. Tevens wordt  de sociale, culturele

en muziekhistorische context van het ontstaan van de counterculture van de jaren zestig geschetst, alsmede

de muzikale opvattingen en de stijlgeschiedenis en ontwikkeling van de San Francisco rock, waarbij Janis

en de muziek van Big Brother binnen deze context worden geplaatst. Het tweede deel van het hoofdstuk

wordt gevormd door de interpretaties volgens de thema’s Janis & De Blues, Performance en Muziek &

Emotie.

De paragraaf Janis & De Blues gaat over de relatie van Janis met de muziekstroming die haar het meest

insprireerde, de blues. In deze paragraaf wordt ingegaan op deze specifieke muziektraditie, op de essentie

van de blues en haar muzikale elementen, en wordt vervolgens Janis’ ontwikkeling van de blues naar haar

eigen bluesrockstijl beschreven, alsmede de aan dit thema gerelateerde aspecten van etniciteit en

authenticiteit. In de paragraaf Performance staat “de magie van de live performance” centraal en wordt er

een koppeling gemaakt tussen performance, authenticiteit, professionaliteit, en muziek en emotie. De

paragraaf begint met een poging tot beschrijving van een live performance van Janis Joplin zoals die zich

voordoet en wat dat bij de toeschouwer teweegbrengt, en een omschrijving van Janis Joplin als performer

door middel van een semi-analyse van de gebruikte woorden en terminologie uit recensies van optredens.

Ook wordt er ingegaan op de relatie met het publiek, een belangrijk onderdeel van Janis’ performance in

relatie met de ontwikkelingen in de muziekwereld en in de context van het ontstaan van een nieuwe

cultuur van de San Francisco scene, waarvan een belangrijk kenmerk, en een verschil ten opzichte van het

verleden en van andere muziekscenes, het wegvallen van de grenzen tussen de performer en het publiek

was. Het gaat hierbij – en bij de vraag wat een performance tot een goede performance maakt – sterk om

de conventies van performance en de verwachtingen van het publiek binnen de context van de

performance. Voor de theoretische gedeelten in deze paragraaf heb ik het boek Performing Rites van

Simon Frith gebruikt, waarvan ik de belangrijkste concepten en achterliggende theorieën al heb

opgenomen in Hoofdstuk 1 De Theorie, in de paragraaf die het specifieke interpretatiekader met

betrekking tot performance behandelt.
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Hierna zal worden ingegaan op de mythe van de natuurlijke performance en de illusie van authenticiteit.

Deze paragraaf gaat over de betekenis van de performance van Janis Joplin, gerelateerd aan “echtheid”,

emoties, en de beoordeling van de performance volgens deze noties door het publiek. In de slotparagraaf

Muziek & Emotie wordt een poging gedaan om de werking van emotie in de performance te beschrijven,

waarbij het denken, of de analyse van muziek en het voelen, de ‘ziel’ van de muziek naast elkaar worden

gezet, alsmede de wisselwerking tussen emotie versus structuur en vorm van songs en van performance.

Ook hier zal worden ingegaan op performance en echtheid in relatie met emoties, zowel de emoties van de

performer als van de luisteraar, opgeroepen door de muziek.

Materiaal

Van Janis Joplin verschenen slechts vier albums in haar kortdurende carrière: Big Brother and the Holding

Company (1967) en Cheap Thrills (1968) met Big Brother & The Holding Company, I Got Dem Ol'

Kozmic Blues Again Mama! (1969) met de Kozmic Blues Band (Janis “solo”) en het postuum verschenen

Pearl (1971) met de Full Tilt Boogie Band, als haar zwanenzang. Verder refereer ik in dit hoofdstuk aan

later uitgebracht materiaal, zoals de Early Performances, en de liveopnames op onder andere Farewell

Song en Janis Joplin in Concert, en aan diverse DVD’s met live performances. De collectie Janis die in

1993 door Columbia records werd uitgegeven - een verzameling met digitale remasters van bestaande

songs, aangevuld met songs die niet eerder werden uitgebracht (onder andere live-opnames van

Woodstock, en repetitieopnamen en alternatieve versies van songs) - geeft een goed overzicht van hoe de

muziek van Janis Joplin zich ontwikkelde.

Muzikale ontwikkeling Janis Joplin

Early Performances

De muzikale ontwikkeling van Janis Joplin begint met het zingen in folk en bluesbars. Haar muzikale

achtergrond bestond voornamelijk uit de blues en Janis was begonnen met zingen naar aanleiding van het

luisteren naar bluesplaten: “Back in Port Arthur, I'd heard some Leadbelly records, and well, if the blues

syndrome is true, I guess it's true about me. So I began listening to blues and folk music. I bought Bessie

Smith and Odetta records, and one night, I was at this party and I did an imitation of Odetta. I'd never

sung before, and I came out with this huge voice.” 104   Ze zong onder andere in Threadgill’s bar even

buiten Austin, Texas in informele jamsessie avonden blues en folkmuziek met gitaarbegeleiding – voor

gratis bier: “We’d do country songs, and then the band would shut up and I’d sing blues, ‘cause that was
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my thing.” 105  En hoewel ze relatief veel optredens deed, en daar later ook voor betaald werd, zoals al

beschreven werd in de biografische schets in Hoofdstuk 2, zegt Janis zelf dat ze niet echt serieus met

muziek bezig was tot ze bij Big Brother kwam. Opnames van Janis uit deze periode zijn te horen op het

later uitgebrachte album Early Performances.

Big Brother & The Holding Company

Janis kwam naar San Francisco in 1966 om bij Big Brother & The Holding Company te komen zingen.

Hiervoor was Big Brother een instrumentale band, een van de vele bandjes die destijds werden

geformeerd tijdens de “merger”, de vermenging van stijlen van folk, jazz, and rock in de Bay Area in San

Francisco. 106 De groep bestond uit Sam Andrew, gitaar en bas; James Gurley, gitaar; Peter Albin, bas en

gitaar en drummer David Getz. De band was voor Janis de eerste muzikale omgeving waar ze de kans had

zich echt te uiten, muzikaal gezien, en zich verder kon ontwikkelen in haar stem en haar muzikale

expressie. Voordat Janis bij Big Brother begon te zingen, had ze alleen folk- en bluessongs gezongen met

semi-akoestische gitaarbegeleiding. De muziek die Big Brother maakte had vooral veel volume en dit

vereiste van Janis een andere manier van zingen, alleen al om boven de vloedgolf van geluid van de

muziek uit te komen. Janis beschrijft in een interview haar eerste ervaring met het zingen bij de band als

volgt: Big Brother was looking for a chick singer, so I thought I'd give it a try. I don't know what

happened. I just exploded. I'd never sung like that before. I'd been into a Bessie Smith type thing, you

know. Big open notes. I stood still, and I sang simple. But you can't sing like that in front of a rock band,

all that rhythm and volume going. You have to sing loud and move wild with all that in back of you.” 107

De stijl van Big Brother kan worden gekenmerkt als een  samengaan van verschillende muziekstijlen. De

bandleden hadden in het verleden wel rock’n’roll gespeeld, bluegrass, folk music en jazz; gitarist Sam

Andrew had tevens een achtergrond in klassieke gitaar, en Janis zong blues. Hun samengaande stijl toen

ze begonnen met spelen werd door een recensent omschreven als “heavy blues-country-freak-rock”. 108 De

muziek incorporeert dus verschillende aspecten uit de rock samengaand met blueszang en aldus ontstaat

de vraag hoe de muziek gecategoriseerd moet worden; het labelen van muziek, de onderverdeling in

genres en stijlen, is een van de centrale aspecten van de muziekindustrie. Het antwoord van Janis als deze

vraag gesteld wordt in een interview: “How ‘bout Blues-rock-soul-rock-blues? I don’t know. It’s all those

things. Loud... It’s “blues-rock”, if ya gotta call it anything, call it that. “Blues-rock.” 109
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De muziekstijl en sound van Big Brother met Janis wordt door veel recensenten beschreven in termen van

synergie en kracht, zoals bijvoorbeeld hier: “Her voice is vast enough to overwhelm any accompaniment

(…) but with Big Brother behind her, (...) there is no difference between voice and music - just “Sound.”
110 Bij Big Brother was er de ervaring van een “symbiotische” relatie tussen Janis en de band, waarbij de

band niet puur als achtergrondbegeleiding fungeerde, maar er sprake was van een eenheid. Er was een

“spark”, een energieke wisselwerking en wederzijdse stimulering tussen de zang en de instrumentale

partijen. De song “Summertime” in de Big Brother-versie, waarin de psychedelische gitaarlijnen van

Andrews en Gurley Janis’ stem ondersteunen en hierdoor meer impact geven, geeft een goed voorbeeld

van hoe muziek en tekst, zang en instrumenten elkaar (en elkaars betekenissen) kunnen versterken. De

magie van Janis zingen met Big Brother ontstaat echter niet alleen spontaan, maar door het bewust

experimenteren met fraseringen en ritme.  Er was een wederzijdse positieve invloed tussen Janis en de

band. De band leerde Janis haar blues te transformeren met de kracht van grote versterkers; en Janis gaf de

band een stem.

San Francisco rock – het ontstaan en de essentie van de tegencultuur

Toen Janis naar San Francisco kwam, was daar inmiddels een nieuwe muziek en een nieuwe cultuur aan

het ontstaan. Een mogelijke verklaring van dat het juist in San Francisco was waar de nieuwe cultuur

opbloeide en waar de rockmuziek ontsprong is dat deze stad altijd een plek geweest is waar verschillende

culturen en klassen samenleefden en dat de meeste inwoners nieuwkomers waren die hun roots achter zich

hadden gelaten en aldus minder gemeenschappelijke tradities hadden, waardoor een klimaat van vrijheid

en een sfeer van tolerantie ontstond, waarin meer ruimte was voor verschillen en het ontstaan van nieuwe

dingen. San Francisco was een bron en voedingsbodem voor verschillende muzikale stromingen. De

muziekscene van San Francisco was in zekere zin uniek vanwege de verscheidenheid van muzikale stijlen,

die elkaar onderling voedden. 111

De culturele revolutie van de jaren zestig heeft haar wortels in de Beat-beweging van de jaren vijftig, in

het afkeren van de burgerlijke samenleving door middel van artistieke uitingen. Bekend zijn vooral het

gedicht “Howl” van Allen Ginsberg, en het boek On the Road van Jack Kerouac, waaruit de

vervreemding, rusteloosheid en het zoeken naar een alternatief voor de huidige samenleving spreekt. Ook

is er een connectie met de folk-protestbeweging van de vroege jaren zestig en met de Civil Rights

Movement in het verzet tegen de oude structuren en het gezag, met het doel van maatschappijhervorming.

Een diversiteit aan filosofische stromingen en sociale en politieke ontwikkelingen vormen het kader voor

de tegencultuur, waaronder het christelijke concept van naastenliefde, een fascinatie voor Oosterse religie
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en muziek, de beschikbaarheid van betrouwbare geboortebeperking (de pil) en de escalatie van de oorlog

in Vietnam. Het verbindende element was het wijdverbreide gebruik van geestverruimende middelen. 112

De essentie van de hippiebeweging kan worden samengevat in het verlangen naar een andere

werkelijkheid - een tegencultuur - en het streven naar verandering van de wereld door

bewustzijnsverandering (door middel van drugs), of in ieder geval het geloof hierin. De centrale issues van

de tegencultuur waren vrije liefde en seks, spirituele transcendentie en een oproepen tot sociale

verandering door middel van verruiming van het bewustzijn en vreedzame vormen van verzet en protest.

Het belangrijkste element was het doorbreken en wegvallen van grenzen en remmingen, onder andere

intellectueel en seksueel, en het  streven naar radicale verandering van alles wat geïnstitutionaliseerd was.  

San Francisco oefende een sterke aantrekkingskracht uit en werd een verzamelplaats voor met name jonge

mensen (white middle class) die, aangetrokken door een nieuwe cultuur in ontwikkeling en een

gemeenschappelijke interesse in bewustzijnsveranderende drugs, Oosterse filosofieën en een afkeer voor

traditionele Amerikaanse waarden, zich concentreerden in het Haight-Ashbury district in San Francisco.

De leden van de tegencultuur werden “hippies” genoemd, een verbastering van de term ‘hipster’ die in de

jaren veertig en vijftig in de zwarte cultuur werd gebruikt voor “urban outsiders”. De scene werd

gekenmerkt door een verwevenheid van verschillende werelden, waarin onder andere hippies,

kunstenaars, junkies, goeroes, feministes, Hell’s Angels, native americans en Black Panthers

samenkwamen. Wat de tegencultuur in San Francisco uniek maakte was een gevoel van eenheid,

gemeenschappelijkheid en het deel uitmaken van en bijdragen aan de verbetering van de wereld.  113 De

tegencultuur van de jaren zestig kende dus twee aspecten: enerzijds is er de betekenis politiek gezien van

onder andere de manifestaties waaruit de politieke opvattingen van een nieuwe generatie tot uiting

kwamen in een verzet tegen het establishment. Tegelijkertijd was er het hedonisme dat kenmerkend was

voor de hippies; dit was “vrijheid” in een andere, meer individuele of egocentrische betekenis, die tot

uiting kwam in het drugsgebruik en de vrije liefde. Het ontstaan van de tegencultuur was gebaseerd op een

afwijzen van de materialistische en prestatiegerichte cultuur die hen omringde, ten gunste van een vrije

levensstijl en gedeelde communes naar keuze. Een kanttekening die hierbij gemaakt kan worden is dat de

overvloedige welvaart van de jaren zestig het voor de jongeren  überhaupt mogelijk maakte om zich het

rebelse gedrag en het experimenteren te kunnen permitteren.
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De muziek: inleiding/filosofie

Muziek was een centraal onderdeel van de nieuwe cultuur. Hamm schrijft: “Music was everywhere, not

merely part of the hippiescene, but absolutely fundamental to it.” 114 Er was een sterke  verwevenheid van

muziek en context. De muziek van onder andere Big Brother, Grateful Dead en de Jefferson Airplane

vormde als het ware de soundtrack van de tegencultuur, en de muziekwereld was gelinkt aan en overlapte

met de politieke wereld.

Het begin van de jaren zestig werd al gekenmerkt door een veelheid aan stijlen in de popmuziek (onder

andere de uitlopers van de vroege rock’n’roll, de folkmusic revival en de blues van de British Invasion).

Dit alles kwam samen in een gemeenschappelijk “politiek” doel; het was eerder een politieke eenheid dan

een eenheid van muzikale stijlen wat leidde tot The Age of Rock. De meeste San Francisco bands waren

opgericht door “nieuwkomers” die net als Janis vanuit alle windstreken van Amerika kwamen,

aangetrokken door de  nieuwe scene die daar aan het ontstaan was, gepaard met de behoefte nieuwe

manieren te vinden om dingen te doen, zodanig dat het de aandacht trok van de wereld. In korte tijd kreeg

SF enorme media-aandacht met betrekking tot wat er aan de hand was in Amerika, over de nieuwe

muziek, en de potentiële macht van deze generatie, waardoor verder verspreiding van het hippie-

gedachtegoed plaatsvond. “San Francisco truly was creating the sounds of flowers, the melodies for the

visions. The bands lived out the equivalent of the fantasies created in their songs, fantasies that everyone

fed on, that were part of the package alle wrapped as “flower power” 115 Of, zoals Bob Dylan zong: “It’s

all just one great world of songs”. 116

De muziek: stijl en muzikale elementen

De muziek die ontstond vanuit de psychedelische subcultuur werd bekend als acid rock en wordt

gekenmerkt door een samengaan van visuele kunst, lichtshows met bewegende beelden (de bekende

vloeistofprojecties) als integraal onderdeel van de live muziek en drugsgerelateerde muzikale concepten

vanuit een poging om het effect van de psychedelisch middelen te reproduceren. Muziekhistorisch gezien

had de meeste muziek die in die tijd in San Francisco werd gespeeld haar basis in de blues, die door de

toevoeging van en de associatie met de psychedelisch ervaring en levensstijl  werd getransformeerd tot

een nieuwe stijl.

De San Francisco rock is een goed voorbeeld van het ontstaan van nieuwe muziekstijlen door het kiezen

van verschillende elementen uit diverse muziektradities en de ontwikkeling van een nieuwe benadering

van muziek door het samengaan van oude en nieuwe stijlkenmerken en muzikale conventies. Charles
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Hamm beschrijft hoe de muzikale ontwikkelingen van de jaren zestig en het onststaan van de rock in

relatie met de muziektradities ervoor gezien kunnen worden als een cross-over tussen enerzijds de witte

mainstream pop en anderzijds de Afro-Amerikaanse muziektradities. 117 Hieronder worden de

belangrijkste muzikale elementen van de rock samengevat.

Rock is elektrisch, wat niet alleen wil zeggen dat de muziek werd versterkt en dus luider was, maar ook

dat er werd geëxperimenteerd met nieuwe klankmogelijkheden zoals distortion (ruis, letterlijk verstoring)

door de feedback (het ‘rondzingen’) van de versterkers, het mixen van verschillende opnamelagen over

elkaar heen door het gebruik van meersporenrecorders en andere geluidseffecten en -manipulaties. De

rock van de jaren zestig maakte voornamelijk gebruik van de rhythm-and-blues en country-western

muziek als bron, maar haalde ook inspiratie uit niet-Westerse muziek (bijv. Indiase muziek), klassieke

muziek, folk en moderne avant-garde muziek, onder andere qua harmonische progressie en

akkoordenschema’s. Qua formele muzikale structuur was rock meer gevarieerd dan alleen de 12 maten

blues met drie akkoorden die steeds herhaald werden, wat kenmerkend was voor de vroege rock’n’roll

(hoewel die vorm ook wel werd gebruikt). 118  Songs waren niet gebonden aan de drie-minuten beperking

voor opname op 45-toeren plaat, maar werden gemaakt met live-optredens of LP  in gedachten en konden

dus van elke lengte zijn, wat ruimte schiep voor improvisatie. De teksten van de songs hadden vaak een

politiek karakter, in de zin dat er ergens een statement over gemaakt wordt, bijvoorbeeld soms duidelijke

referenties aan de oorlog in Vietnam of andere sociale en politieke issues, vaker werd er impliciet een

bepaalde anti-Amerikaans non-conformisme gepropageerd, bijvoorbeeld met teksten over seksuele

vrijheid en drugs. Maar de muziek was tevens bedoeld om op dansen. 119

Een verandering ten opzichte van eerdere decennia was de nieuwe vorm van songs die geschreven waren

door degene die ze uitvoerde zelf. Deze directe connectie tussen de song en de uitvoerenden wordt een

belangrijk principe van de rock, en zal gaan fungeren als norm voor authenticiteit. Dit geldde destijds

overigens niet  altijd, zoals in het geval van Janis Joplin, die ook covers van anderen en traditionals zong.

Maar ook Big Brother & The Holding Company had veel eigen werk.

De muziek: feesten en muziekcultuur/-industrie

Het ging bij de muziek van deze nieuwe groepen om het hele concept, van niet alleen de muziek, maar

ook de levensstijl, en het concert werd gezien als “happening”, als totaalervaring met geluid, licht en

beeld. In het najaar van 1965 werden in San Francisco de eerste dance evenementen met live muziek

georganiseerd, waarbij werd gedanst op de nieuwe muziek in tegenstelling tot de “seated concerts”, de
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concerten met vaste zitplaatsen die tot dan toe gebruikelijk waren. De hippie-feesten waren “multimedia-

evenementen” met muziek, poëzie, theater en beeldende kunst en waren als het ware kleinschalige

voorlopers van Woodstock, waarbij alles - muziek,  taal,  beeld,  dans,  seks en drugs - samenkwam in “a

ritual of selfexpression and spiritual tripping”. 120

Deze feesten leidden tot de opening van steeds meer clubs en concertzalen als het Fillmore Auditorium en

de Avalon Ballroom, zodat ook de bands, die verzekerd waren van een podium, zich begonnen te

vermenigvuldigen, en ook steeds beter werden. Binnen een jaar hadden de meeste bands een

platencontract. 121 De San Francisco scene van de jaren zestig kan gezien worden als pionier voor de

muziekcultuur op meerdere fronten, waaronder artwork, progressieve radiozenders, clubs als concertzalen

en concerten als “events”, en legde de basis voor de moderne muziekindustrie op het gebied van royalty's,

onafhankelijke platenlabels (indies) en de rockjournalistiek. 122

Big Brother & The Holding Company: stijl en filosofie van de band

Hoewel Big Brother haar eigen territorium afbakende, en een eigen plek innam, was de band duidelijk

onderdeel van de scene. De band had haar oefenruimte in de kelder van 1090 Page Street, midden in het

Haight-Ashbury District, waar ook Chet Helms  uit Texas - die Janis naar San Francisco haalde en die

later de Avalon Ballroom opricht – concerten organiseert. Er is zowel een muzikale connectie als een

binding qua levensstijl. De link is duidelijk te horen met name in de live opnamen van Big Brother, maar

ook op het eerste album, in nummers als “Magic of Love”, zowel muzikaal als qua tekstuele thematiek.

De naam Big Brother & The Holding Company was overigens deels een verwijzing naar Orwell’s 1984;

“The Holding Company” is een economische term, maar refereert ook naar het bezitten van marihuana.

Big Brother werd meer gezien als commune dan als een band. De leden werden als het ware Janis’ nieuwe

familie. De filosofie van de band was vooral informeel: doel was vooral om te spelen, stoned te worden,

mensen aan het dansen te krijgen en muzikaal te experimenteren, en niet om geld te verdienen. Ook

hadden ze geen conventionele muzikale opleiding en de meeste bandleden, waaronder Janis, konden geen

noten lezen. “We’re not dispassionate professionals,” legt Janis uit in een interview, “We’re passionate

and sloppy. I’m untutored native folk talent - I like that phrase, it’s so pretentious.” 123

In augustus 1966 tekende Big Brother een platencontract met Mainstream Records. Dit hadden ze achteraf

gezien nooit moeten doen, maar de druk was groot; de meeste andere San Francisco bands hadden

inmiddels een contract, maar vooral omdat Janis ook een solocontract aangeboden had gekregen, en dit

een mogelijkheid was om haar vast te houden en aan haar ambities te voldoen. Big Brother and the
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Holding Company was een van de oudere San Francisco bands, maar een van de laatste die mocht

profiteren van de nieuwe situatie van grote platencontracten en concerttours waarmee het grote geld te

verdienen was.

Monterey Pop 1967

De San Francisco scene bereikte haar hoogtepunt gedurende de “Summer of Love” in 1967. Deze Summer

of Love kan worden omschreven als “a perpetual Be-In, an orgy of music, self-indulgence and

revolutionary idealism”. 124 Garofalo schrijft: “When Los Angeles singer Scott McKenzie advises the

young people heading to San Francisco that year to “wear some flowers in your hair,” thousands upon

thousands did just that.” En de utopische gedachte van flower power lijkt nu misschien naïef, maar de

term, of liever gezegd wat ze bij gebruikers ervan opriep, bracht wel degelijk een verandering teweeg,

namelijk het plotselinge besef dat er genoeg mensen verbonden waren met eenzelfde cultureel ideaal, dat

ze een sterke, machtige basis konden vormen. 125

Op 17 en 18 juni 1967 vond het Monterey Pop Festival plaats. Monterey was een belangrijk symbolisch

evenement, en was een voorloper van en voorbeeld voor alle muziekfestivals die daarna volgden. De

Amerikaanse carrières van The Who en Jimi Hendrix werden hier gelanceerd, en Otis Redding had hier de

mogelijkheid voor een succesvolle crossover naar een wit publiek van zijn muziek. Tussen de optredens

door werd de juist verschenen Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band van de Beatles gedraaid. Zoals

Garofalo schrijft: “At Monterey (as in the counterculture generally) psychedelica was the common thread

that bound a Scott McKenzie, a Janis Joplin, an Otis Redding, a Jimi Hendrix and a Ravi Shankar

together. 126

Voor Janis betekende het festival haar grote doorbraak. Big Brother & The Holding Company gaf op

Monterey twee optredens, de eerste zoals oorspronkelijk gepland op zaterdagmiddag en nog een tweede

keer op zondagavond; enerzijds wegens overweldigend succes, maar ook omdat het eerste optreden

wegens auteursrechtenkwesties en managementconflicten niet was gefilmd. Het tweede optreden werd wel

opgenomen in de film van het festival van D.A. Pennebaker. Monterey liet duidelijk ook de commerciële

mogelijkheden van de tegencultuur zien. Zoals Garofalo in een zin Joplins verschijning op Monterey

samenvat: “Janis Joplin emerged from the festival as nothing short of a white blues goddess and was

promptly signed to a lucrative contract by Clive Davis, president of CBS Records. 127

Maar naast tekenen van de commercialisering van de tegencultuur gaf Monterey ook een podium aan de

politieke boodschap van haar leden. Er waren duidelijke voorbeelden van expressie van maatschappelijk
                                                  
124 McDonough, San Francisco Rock. The Illustrated History of San Francisco Rock Music (1985) blz. 3
125 McDonough, San Francisco Rock. The Illustrated History of San Francisco Rock Music (1985) blz. 7
126 Garofalo, Rockin’ Out. Popular Music in the USA (1997), Ch. 6 Popular Music and Political Culture: The Sixties.
127 Garofalo, Rockin’ Out. Popular Music in the USA (1997), Ch. 6 Popular Music and Political Culture: The Sixties.



Janis Joplin, verhalen en interpretaties

86

engagement in de muziek, die tot uitdrukking kwam in politieke teksten, zoals bij David Crosby of

Country Joe Mc Donald. Tekstuele inhoud was niet de enige vorm van verzet tegen de gevestigde orde:

het gebruik van drugs, The Who die hun instrumenten stuksloegen, en Hendrix die dit vervolgens overtrof

door zijn gitaar in brand te steken en er symbolisch de liefde mee bedreef. Het Monterey festival als

geheel vormde een heldere illustratie van “de macht van de muziek”: luisteraars die muziek gebruiken als

verwoording van een levensfilosofie, uiting van een levensstijl en bevestiging van hun identiteit.

 1e album Big Brother & The Holding Company

In augustus 1967 vond eindelijk de release van het debuutalbum van Big Brother & The Holding

Company plaats. De bandleden hadden hun eerste contract in 1966 getekend en een album opgenomen

voor Mainstream, de plaat, eenvoudig  getiteld Big Brother & The Holding Company werd echter pas ná

Monterey uitgebracht. De omstandigheden ten tijde van de opnames waren niet gunstig geweest: Big

Brother had geen manager om hun belangen te behartigen, en werd niet goed of slecht begeleid of

geadviseerd, de bandleden waren zakelijk onervaren en hadden geen verstand van de muziekindustrie en

daar werd misbruik van gemaakt. Ze kregen slechts drie studiodagen om het hele album op te nemen,

waardoor er weinig ruimte was voor creativiteit. De plaat werd daarnaast slecht geproduceerd, en

opgenomen volgens de maatstaven van een andere muziekstijl dan rock, namelijk meer mainstream pop of

jazz. Maar toch, wanneer je hier doorheen luistert, geeft het album een indicatie van waar de band over

ging en hoe de muziek had  moeten klinken.

Muzikale ontwikkeling, professionalisering & commercieel succes

Big Brother wordt steeds beter, zowel muzikaal als professioneel. Echter, het eerste concert dat ze geven

in New York in de Fillmore East gaat mis. Hoewel ze beter spelen en Janis beter zong, werden ze in New

York geconfronteerd met een nieuw publiek dat nog niet gewend was aan de San Francisco-sound, en met

een totaal andere concertscene, namelijk met de verwachting van professioneel entertainment, waarbij er

een zekere afstand was tussen de performer en het publiek. Daarnaast ging het volume van de muziek

soms ten koste van de kwaliteit, zoals een recensent opmerkt: “(…) and there’s not much a good girl can

do to be heard but scream to be heard, so that Big Brother, at best, walks a thin red line between music and

noise.” 128

Janis beschrijft de professionele ontwikkeling van Big Brother na hun doorbraak en het verschil met hun

begintijd: “We were (...) just interested in being beatniks then. Now, we’ve got responsibilities, and I

guess you could say, ambition.” 129
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 Janis & De Roem (break up met Big Brother)

In november 1967 werd – mede naar aanleiding van het succesvolle Monterey optreden – een

managementcontract gesloten met Albert Grossman, een professioneel artiestenmanager die ook

verantwoordelijk was voor de zakelijke carrière van Bob Dylan. Grossman regelde met deze deal tevens

de uitkoop van Big Brother uit het Mainstream-contract en begin 1968 tekent de band hun nieuwe

platencontract bij Columbia Records, waarvoor ze in maart en april in de Columbia Studio’s in New York

beginnen met de opname-sessies voor hun tweede plaat.

In augustus 1968 was de release van het tweede album van Big Brother & The Holding Company, getiteld

Cheap Thrills. Janis en de band hadden de plaat oorspronkelijk “Sex, Dope and Cheap Thrills” willen

noemen, maar die titel werd begrijpelijkerwijs afgekeurd door de platenmaatschappij. Cheap Thrills is een

groot commercieel succes: het album verkoopt meer dan 1 miljoen exemplaren in de eerste maand. De

band wordt nu aangekondigd als “Janis Joplin and Big Brother & The Holding Company”, en er is steeds

meer media-aandacht voor “de ster” Janis Joplin. Niet eerder had een band een album gelanceerd met

zoveel voor-publiciteit. Nog voordat er een plaat van haar was uitgebracht werd Janis behandeld als een

van de grootste sterren van dat moment.  130

De Monterey performance had de band in de nationale schijnwerpers van de roem gebracht, en ze

bevonden zich middenin het moeizame proces van de opname van Cheap Thrills. Terwijl Janis Joplin als

nieuwe rijzende superster werd onthaald en geprezen en opgehemeld, werd de  band in de kritieken

neergehaald vanwege hun (vermeende) gebrek aan technische vaardigheid. In september 1968, een maand

nadat Cheap Thrills was uitgebracht verlaat Joplin Big Brother en krijgt een solocontract bij Columbia

Records. Janis over haar redenen: “We were lying. We were repeating ourselves, not creating.”131 En ook:

“It was a very sad thing. I love those guys more than anybody else in the whole world. But if I had any

serious ideas of myself as a musician, I had to leave. Getting off, real feeling, thats's the whole thing of

music for me. But by the end, we were shucking. We worked for, six nights a week for two years, doing the

same tunes, and we'd put everything into them we could. We just used each other up.” 132 Er werd vaak

over Big Brother geschreven “as being unworthy of her magic”, maar het waren zeker geen slechte

muzikanten of een slechte muzikale omgeving voor Janis en er zijn mensen die vinden dat ze de band

nooit had moeten verlaten, omdat ze met haar latere bands niet meer de “spark” had die ze met Big
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Brother gehad had. 133  In december 1968 geeft Janis haar laatste optreden met Big Brother in San

Francisco.

Kozmic Blues Band

In december 1968 wordt de Kozmic Blues Band wordt opgericht. Janis wil ‘bigger, better & more’: een

nieuwe band die beter past bij haar superstar-image, maar ook vanuit het verlangen naar betere kwaliteit:

“I want a bigger band with higher highs, a bigger ladder. And I want more bottom - I want an incredible

amount of bottom. I want more noise. When I do a rock tune I want it to be so HUGE...” 134 De nieuwe

zesmansformatie, met een saxofonist en trompettist, zal fungeren als begeleidingsband voor “soloster”

Janis. De band werd qua naam deels bekendgemaakt als Main Squeeze, maar er zal later naar gerefereerd

worden als de Kozmic Blues Band. De voorlopige line up bestond uit gitarist Sam Andrew, die met Janis

meekwam van Big Brother, Terry Clements op saxofoon, Richard Kermode op piano en elektrisch orgel,

Roy Markowitz op drums, Terry Hensley op trompet, en bassist Brad Campbell; later kwam Snooky

Flowers op baritonsaxofoon en drums erbij.

Bij de eerste optredens in de nieuwe bezetting kampt de band met startproblemen: de muzikanten zijn nog

niet op elkaar ingespeeld, en de zang en muziek zijn nog niet voldoende op elkaar afgestemd. Janis zegt

hierover in een interview: “Hey, it takes longer than a couple of weeks to get loose, to be really tight, to

push. But conceptually I like it, and I think I’m singing better than I ever, ever did.” Daarnaast ontbreekt

het de band niet alleen nog aan repertoire, maar ook aan muzikaal leiderschap. Janis weet dat ze de kennis

mist om die taak zelf op zich te nemen en er wordt nog gezocht naar iemand die alles bij elkaar kan

brengen en de arrangementen doet. 135

De voornaamste kritiek was echter dat energie werd opgeofferd voor precisie en professionaliteit en dat

Janis’ rauwe blueszang werd ingeperkt door een wat kleurloze begeleiding van de band. 136 Vanuit het

publiek zijn de reacties gemengd. Janis: “The kids-well, they’re missing the familiar tunes. You know how

audiences are. And I really want to do the new songs. I don’t want to have to get up there and sing “Down

On Me” when I’m eighty years old. The reason I did this was so that I could keep on moving.” 137 Dit

citaat is een goed voorbeeld van de spanning tussen de eigen ontwikkeling van Janis als zangeres en de

werking van de fancultuur en muziekindustrie.
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Met de Kozmic Blues Band doet Janis in het voorjaar van 1969 een tour door Europa, waarna ze in de

zomer de studio ingaan voor de opnamesessies voor het Kozmic Blues album. Op 16 augustus 1969 treden

ze op op het Woodstock festival in Bethel, New York.

Woodstock - Het einde van een tijdperk

Woodstock, augustus 1969 Bethel, New York. Ondanks een goede planning en financiële basis ging alles

wat mis kon gaan ook mis. Het verwachte bezoekersaantal was ongeveer 50.000, uiteindelijk waren dat er

zo’n acht keer zoveel, bijna 400.000. De wegen werden overbelast, er was niet voldoende voedsel en

water en medische en sanitaire faciliteiten, en tot overmaat van ramp begon het te regenen. Ondanks dit

alles was Woodstock het hoogtepunt van de tegencultuur. Er vond geen extreem geweld plaats en de spirit

van samenwerking en gemeenschapszin was groot. “Here, then, was the counterculture made real.”,

schrijft Garofalo. De symboliek van Woodstock was overweldigend, en de muziek indrukwekkend: de

geprogrammeerde bands waren representatief voor de rockstijlen van het tijdperk, zoals het festival een

samenvatting van de counterculture was. Tegelijkertijd had de programmering (of de counterculture) haar

gebreken voor wat betreft diversiteit van gender en etniciteit; naast Melanie, Grace Slick en Janis Joplin

(die alledrie niet voorkwamen in de oorspronkelijke film) was er maar een vrouwelijke headliner, Joan

Baez. Ook waren er maar drie Afro-Amerikaanse acts.

Enerzijds kan Woodstock gezien worden als ultieme realisatie van de hippiegemeenschap. Tegelijkertijd

werd de schaduwzijde van de droom steeds meer zichtbaar. De duistere kanten van de hippietijd kwamen

tot uiting in drugsoverdoses, en in het opgeven van idealen voor hedonistisch egoïsme en

commercialisme. Een ander keerpunt of teken van het einde van een tijdperk (of het wegvallen van de

illusie) voor de counterculture was Altamont, het concert van de Stones in 1969 dat ontaarde in een drama

waarbij een Afro-Amerikaanse bezoeker (die een mes bij zich had) werd neergestoken door een groep

Hell’s Angels die de beveiliging in handen had. 138 Het geweld op Altamont was een reflectie van de

verslechtering van de politieke verhoudingen en was een teken van het naderende einde van de

counterculture. Garofalo schrijft: “Between Woodstock and Altamont, it seemed like the apocalyps might

be approaching”. Binnen een aantal maanden werd het militair ingrijpen van de politie bij demonstraties

grimmiger, en waren er slachtoffers: “Their deaths would have the same chilling effect on direct political

action that the deaths of Hendrix, Joplin, and then Morrison would have on popular music.” 139

                                                  
138 In de documentaire Gimme Shelter (1970) over dit concert is te zien dat de sfeer vanaf het begin van het concert al gespannen
is.
139 Garofalo, Rockin’ Out. Popular Music in the USA (1997), Ch. 6 Popular Music and Political Culture: The Sixties.



Janis Joplin, verhalen en interpretaties

90

Met het verlaten van Big Brother verloor Janis ook de directe link met de San Francisco scene. Met de

Kozmic Blues Band koos ze ook voor een meer showbizz-achtige stijl; met grotere sound die  beter bij

haar supersterimago paste. Dit ging niet altijd goed, bijvoorbeeld de blazerssectie die de vocale partijen

enigszins overschaduwde, en te veel aandacht trokken ten koste van Janis’ zang. Ook ontbrak het vaak aan

een ‘vruchtbare’ wisselwerking tussen de zang en de ritmesectie of de gitaarpartijen. De Kozmic Blues

Band was eerder een “back-up” band dan een eenheid zoals bij Big Brother. Na een reeks optredens in

augustus kwam in september 1969 het album “I Got Dem Ol’ Kozmic Blues Again, Mama” uit. Hoewel

het album het commercieel gezien goed doet, werden de problemen van de band niet beter en in januari

1970 wordt de Kozmic Blues Band opgeheven.

Full Tilt Boogie Band

Na een tijdelijke rustperiode wordt in april 1970 de Full Tilt Boogie Band opgericht. De nieuwe

samenstelling heeft vijf bandleden, bestaande uit muzikanten uit de country- en uit de bluesscene. Uit de

Kozmic Blues band bleven Brad Campbell, bassist en John Till, die Sam Andrews verving als gitarist.

Nieuwe muzikanten zijn Richard Bell op piano, Ken Pearson, orgel en Clark Pierson, drums. Janis over

deze muzikanten: “They’re fuckin’ professionals.” 140 Zonder blazerssectie gaat de stijl van de  muziek

van Janis met haar nieuwe band richting een country-blues sound. Hoewel Janis opmerkt: “I’m very

hesitant to use “Country” as a label,” (...) “it’s more like pretty down blues (...) with a little slide guitar.

And we’ve got loud electric funky country blues.” 141

Met de Full Tilt Boogie Band gaat Janis op tournee met de “Festival Express” door Canada, een

groepstour van een representatieve selectie van Amerikaanse bands en muzikanten. Op 12 augustus zal  ze

haar laatste optreden  doen met Full Tilt Boogie Band. In september 1970 starten de opnamesessies voor

Pearl in Los Angeles. Het album zal postuum uitgebracht worden.

Conclusie Muzikale Ontwikkeling

De muzikale ontwikkeling van Janis Joplin laat zich beschrijven als een transformatie van blues, naar soul,

naar rock. Met de wisseling van bands is er ook een verandering van de songs zichtbaar. Niet altijd ten

goede, menen verschillende critici. Zo schrijft biograaf Amburn: “Though her ballads wouldn’t suffer as

critically from the change of bands, the Faulknerian resonance was gone forever from “Ball and Chain”,

her trademark song”. 142
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De Kozmic Blues Band kan gezien worden als “overgangsfase. Dit kan echter pas achteraf zo worden

omschreven en wordt dit pas in het licht van de latere ontwikkelingen met de Full Tilt Boogie Band.

Met Pearl  en Full Tilt Boogie bereikte Janis als het ware een synthese van de eerdere fases in haar

muzikale ontwikkeling. Over de laatste opnames van Janis Joplin, te horen op het postuum uitgegeven

album Pearl,  wordt vaak gezegd dat zij een sterker zelfbewustzijn laten horen, wat uiteindelijk misschien

had geleid tot meer radicale veranderingen binnen haar stijl. 143 Of zoals Janis zelf zegt over haar muzikale

en persoonlijke ontwikkeling: “I’m changing. (...) I’m trying to be more of a singer and less of an

entertainer. I’d like to be less excessive - but not all the time. Just letting go used to be everything. Now

what I really want is the right thing. I’m just learning my trade. (...)” 144

Janis en de Blues
Lady sings the blues
She’s got ‘em bad
She feels so sad
Wants the world to know
Just what her blues is all about

- Billie Holiday (“Lady Sings the Blues”)

Janis Joplin wordt over het algemeen gezien als de eerste witte blueszangeres en wordt onder meer

omschreven als “probably the only white singer to capture the essence of the blues”. 145 Ook wordt er vaak

over haar geschreven als was ze een personificatie van de Blues zelf. Janis begon met zingen na het

luisteren van platen van Bessie Smith, Leadbelly en Odetta, en dit bleven haar grote voorbeelden

gedurende haar carrière. In het begin van haar zangcarrière had ze ook voornamelijk pure traditionele

folkbluesnummers op haar repertoire staan, zoals te horen op de Early Performances, waarbij ze zich in

haar stemgebruik liet inspireren door de sound van bluesdiva’s als Ma’ Rainey en Bessie Smith, waardoor

het mogelijk is om Janis te zien in een vrouwelijke bluestraditie. Maar ook later in haar muzikale

ontwikkeling zal Janis steeds terugvallen op de blues, zowel indirect, in de zin dat de rock van de jaren

zestig als muziekstijl ontstond vanuit Afro-Amerikaanse muziektradities en door de incorporatie van

‘zwarte’ stijlen, als direct, in de transformatie van bluessongs in haar eigen stijl, met als belangrijkste

voorbeeld het nummer “Ball & Chain”, en in Janis’ eigen interpretatie van de blues, de zogenaamde

“Kozmic Blues”.

Deze paragraaf kan worden opgevat als een verdere exploratie van hoe  elementen van de blues

terugkomen in de muziek van Janis Joplin. Hierbij verwijs ik zowel naar muzikale aspecten, met
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145 Charles Hamm, Yesterdays (1979), blz. 451
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voorbeelden van het gebruik van blueselementen in de muziek van Janis Joplin, als naar “non-muzikale”

aspecten, zoals de functie van de blues, het “bluesgevoel” en de etniciteitskwestie, gerelateerd aan de notie

van authenticiteit. Maar eerst zal worden geprobeerd om iets te zeggen over de essentie van de blues.

De essentie van de Blues

Het is niet eenvoudig om een eenduidige definitie van de Blues te vinden, en waarschijnlijk is dit ook niet

mogelijk. De Blues verwijst zowel naar een muziekstroming als naar een gevoel. Volgens de muzikale

definitie wordt er gerefereerd aan de  geschiedenis van de Blues als muziekstroming, die aan het einde van

de negentiende eeuw ontstond vanuit de Afro-Amerikaanse muziektradities in het zuiden van de

Verenigde Staten, en aan de specifieke stijlkenmerken van de blues, zoals het akkoordgebruik volgens het

bluesschema, en het gebuik van bluestoonladders en zogenaamde “blue notes”. In het onderstaande kader

heb ik een overzicht en korte uitleg van deze muzikale elementen opgenomen. 146

In de non-muzikale of emotionele definitie wordt de blues opgevat als weerspiegeling van een

gemoedstoestand. Het “blues-gevoel” kan worden omschreven als expressie van een bepaald - of

onbestemd - verdriet of teleurstelling, van onvrede met en machteloosheid over de situatie. Toch bevat de

blues altijd ook een zeker gevoel van hoop, en van mogelijkheden voor een betere toekomst. Hier geldt de

psychologische interpretatie van de louterende en expressieve werking van de muziek: door de uiting van

(negatieve) emoties in het zingen ontstaat er een zekere positieve kracht. Hoewel de blues over meer dan

alleen deze emoties gaat, zegt dit wel iets over het belang van expressie en  over de emotionele

draagwijdte van de blues.

MUZIKALE ELEMENTEN VAN DE BLUES

De gestandaardiseerde songstructuur van de Blues bestaat over het algemeen uit drie regels, waarbij de eerste

herhaald wordt, en de derde hierop rijmt. Zo’n drie-regelig stanza is meestal een gedachte op zich, waarbij de derde

regel het statement als het ware rond maakt:

What good can drinkin’ do?

What good can drinkin’ do?

Well I drink all night but the next day I still feel blue

De regels worden gezongen over een schema van twaalf maten, waarbij de harmonische progressie meestal bestaat

uit tonica, subdominant en dominant. Verschillende variaties zijn mogelijk. Deze twaalf maten vormen een chorus.

Een bluescompositie bestaat uit meerdere chorussen achter elkaar gespeeld, waarbij vaak afwisseling plaats vindt

tussen zang en instrumentale solo’s.
                                                  
146 zie hiervoor verder o.a. Eileen Southern, The Music of Black Americans. A History (1997), blz. 332-338
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Standaard bluesschema:

|  I   |  I   |  I   |  I   |

| IV | IV |  I   |  I   |

| V  | IV |   I  |  V  |

( I: tonica, IV: subdominant, V: dominant)

De Blues wordt verder gekenmerkt door het gebruik van zogenaamde ‘blue notes’. De precieze toonhoogte van de

‘blue note’ ligt niet vast, maar varieert per uitvoering, afhankelijk van instinct of expressie van de uitvoerende

(zanger of instrumentalist). De bluestoonladder is geen majeur of mineur toonladder, maar begeeft zich, qua karakter,

ongeveer daar tussen in. In zowel de vocale als in de instrumentale blues wordt veelvuldig gebruik gemaakt van het

verbuigen van de noten  en het ‘glijden’ van een toon naar de volgende.

Stijlontwikkeling Janis Joplin

De stijlontwikkeling van Janis Joplin kan, zoals in de vorige paragrafen werd beschreven, worden

samengevat als een ontwikkeling van blues, naar soul en naar rock, waarbij zich in de verschillende fases

diverse invloeden van anderen aftekenen. Deze invloeden waren met name afkomstig uit de Afro-

Amerikaanse muziektradities van de blues en de soul.

Janis was begonnen met het zingen van folk en folkblues muziek in Texas, zichzelf begeleidend op de

autoharp (een op de citer lijkend snaarinstrument met dempers op de snaren waarmee akkoorden worden

gemaakt en dat een typisch folk- en bluegrass instrument was, omdat het gemakkelijk te leren bespelen

was). Hierbij werd ze mede geïnspireerd door countryblues muzikanten. Maar haar grootste bewondering

ging uit naar Bessie Smith. 147 Ze leerde door Bessie Smith haar frasering en manier van zingen uit te

breiden - verder dan alleen de “sweet trill” waardoor haar vroegste opnamen gekenmerkt worden – en

meer ruwheid en volume toe te laten om haar boodschap uit te dragen. 148  De traditionele standaardblues

legde de basis voor Janis’ verdere muzikale ontwikkeling en was de vorm die ze door ervaring het meeste

eigen was. Of zoals Janis zelf zegt “I can sing a 12-bar blues in my sleep.” 149

Toen Janis naar San Francisco kwam om bij Big Brother te zingen, keek ze naar Otis Redding en andere

soulmuzikanten om haar datgene wat ze nodig had voor het zingen voor een band te leren. De muziek van

Big Brother, en de San Francisco rock van 1967 in het algemeen, werd vooral gekenmerkt door  volume.

Rock was elektrisch, en de blues kwam voort uit een akoestische traditie. Dit vereist een andere manier

van zingen om boven de muziek uit te komen: “See, Bessie, she sang big open notes in very simple

                                                  
147 Toen Bessie Smith eind jaren zestig stierf droeg Janis als teken van eerbetoon bij aan de kosten voor een grafsteen.
148 Ann Powers, “Janis without tears” (1993), blz. 36
149 Alfred G. Aronowitz,  “Singer With The Bordello Voice” in Life Magazine (1968)
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phrasing. But you can’t fall back on that in front of a rock band. I mean, you can’t sing loose and easy

with a throbbing amplifier and drums behind you. The beat just pushes you on. So I started singing

rhythmically, and now I’m learning from Otis Redding to push a song instead of just sliding over it.” 150

In termen van muzikale tradities en invloeden is ook de rock ontstaan vanuit de blues. De rock, maar ook

de mainstream pop en de eerdere witte rock’n’roll hebben allen hun wortels in Afro-Amerikaanse

muziektradities, en kunnen worden gekenmerkt door de  incorporatie van elementen uit de ‘zwarte’ stijlen

van de blues en de soul. De San Francisco rock, de muziek van Big Brother & The Holding Company,

was gebaseerd op de blues gecombineerd met psychedelica wat tot uiting kwam in het gebruik van

geluidseffecten. De muziek was dus vooral “hard” qua geluid, en werd omschreven als “electrifying”

blues.

De San Francisco scene stond in het teruggrijpen op de blues niet op zichzelf. De jaren zestig werden

sowieso gekenmerkt door een hernieuwde interesse in de blues, en er vond, in connectie met de

zogenaamde British Invasion - de komst en populariteit van Engelse bands die zich baseerden op de

oorspronkelijke Amerikaanse bluestraditie - zelfs een ware Blues-revival plaats, aangevoerd door Jimi

Hendrix en Eric Clapton, die de blues wisten te transformeren door middel van de kracht van grote

versterkers. Het centrum van de nieuwe Amerikaanse bluesscene was Chicago. In augustus 1966 werd Big

Brother geboekt voor een engagement voor vier weken in de Mother Blues in Chicago. Dit werd echter

een fiasco, waarschijnlijk mede vanwege het onbegrip bij het publiek en de aversie van bluespuristen voor

de Big Brother versie van de blues, waardoor er bijna geen mensen kwamen kijken en er hierdoor ook

geen geld werd binnengebracht.

Janis had met Big Brother, maar ook later met haar andere bands, verschillende standaard 12-maten

bluessongs op haar repertoire staan, waaronder bijvoorbeeld “I Need A Man To Love”, waarin Janis’ stem

in een “call and response” een dialoog aangaat met de gitaar, en “Turtle Blues (met de tekst: “I guess I’m

just like a turtle/hiding underneath its hardened shell/but you know I’m very well protected/I know this

Goddamned life to well!”), beide op het album Cheap Thrills met Big Brother & The Holding Company;

“Women Is Losers”, een eigen song van Janis in de standaard zwarte bluesstijl (met de daarbijbehorende

grammatica), en “Ego Rock” een geïmproviseerd bluesduet over een standaardbluesschema met een tekst

die gebaseerd was op haar eigen levensverhaal (“I had to get out of Texas...”), dat live werd opgenomen

en te horen is op het album Joplin in Concert.

Janis’ transformatie van blues, naar soul, naar rock betekende tevens een veranderende rol van de vocals

ten opzichte van de band, en een verschuiving binnen de verhouding tussen de muziek en de woorden. Bij

                                                  
150 Janis Joplin to Richard Goldstein – 1968,  geciteerd in Ann Powers, “Janis without tears” (1993) blz. 37
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blueszingen komt de stem sterk naar voren en is er een complexe verwevenheid van muziek en woorden,

waarbij de woorden emotionele diepgang toevoegen aan de klanken. In rockmuziek wordt een ritmische

basis gelegd door drums en bas en gitaarriffs waar de zanger of zangeres tegenin moet gaan, en als het

ware een muzikale strijd mee moet aangaan. 151 Maar ook bij rock, en in het algemeen bij elke goede

muziek, staan vocals en muziek niet los van elkaar; de vocals trekken de muziek mee en andersom,

waarbij de muziek niet slechts als  begeleiding fungeert.

Janis was een zangeres die veel aandacht besteedde aan de teksten, en is vaak bijna niet mogelijk voor de

luisteraar dat de betekenis van haar woorden niet overkomt. Zoals Myra Friedman opmerkt: “When she

sings “ I got to know why”- in one version of Big Mama Thornton’s “Love Is Like a Ball and Chain” -

you know she’s going to die if she doesn’t know.” 152

Etniciteit & Context

Janis Joplin gebruikte haar stem op een manier die voorheen in een witte popmuzieksetting nog ongehoord

was. Joplin zong als het ware met een “zwarte stem” en paste de blues toe binnen de muziekwereld van de

rock waarvan het publiek overwegend wit en middle-class was. De cross-over van blues naar rock was -

bij sommige witte muzikanten  - in feite vaak een verkeerd begrepen romantisering van de Afro-

Amerikaanse bron. Witte muzikanten in Amerika, maar ook elders, cultiveerden bewust of onbewust de

mythe van de Ander, waarbij de mysterieuze zuidelijke verhalen als sprookjes werden gezien in plaats van

de expressie van de realiteit van alledag die de bluesmuzikanten uitten in hun muziek. Janis viel echter

niet terug op simpele nabootsing. Ze herkende dit anderszijn in zichzelf, in die gedeelten van haar

persoonlijkheid die niet geraakt werden door de normen van geaccepteerd gedrag, in de wanhoop, het

verlangen, en de lust, maar bovenal in de kracht die een vrouw van haar tijd niet geacht werd te tonen. 153

Met haar eigenheid, talent en intelligentie ontwikkelde Janis Joplin een persoonlijke taal en maakte ze de

blues tot haar eigen muziek. En hoewel in haar stijl kenmerken van Bessie Smith, Otis Redding en Tina

Turner zijn terug te vinden, overstijgt haar continue exploratie van de mogelijkheden van haar eigen stem

deze invloeden en ontwikkelt Joplin met haar “explosion of whoops, whispers, and screeches resolving

into dark-sweet moans, notes bent in directions that never cease to surprise” – een geheel eigen stijl. 154

Authenticiteit & Roem

Aan de andere kant kan worden gezegd dat Joplin in zekere zin geen “echte” blueszangeres was of kon

zijn. Bluesmuzikanten waren traditioneel gezien zwart en arm. Een blues-superster was in feite een

                                                  
151 Ann Powers, “Janis without tears” (1993)
152 Myra Friedman, Buried Alive (1992), blz. xviii
153 Ann Powers, “Janis without tears” (1993), blz. 41
154 Ann Powers, “Janis without tears” (1993), blz. 40
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contradictio in terminis en er werd door sommigen gezegd dat hoewel ze goed zong, ze niet langer

geloofwaardigheid had: “(...) since when you’re making $10,000 a night, you could not “come on hard

luck and trouble.” 155 Maar Janis wist wat het was om om pijn te voelen, en had zichzelf geleerd om haar

emoties centraal te stellen in haar leven en haar muziek. En - hoewel puristen de term wensten te

reserveren voor alleen zwarte muzikanten - Janis had “soul”. Het concept van “soul” wordt doorgaans

moeilijk in woorden gevat, maar wordt door deze interviewer treffend omschreven als “that secret link

between the survivors of some huge, shared suffering”. En wanneer Janis geconfronteerd wordt met de

opmerking dat ze eigenlijk geen realistische blues zou kunnen zingen antwoord ze: “You know why we’re

stuck with the myth that only black people have soul? Because white people don’t let themselves feel

things. Man, you and any housewife have all sorts of pain and joy. You’d have soul if you’d give in to it.”
156

Janis refereerde aan haar eigen blues met de term “Kozmic Blues” (met opzet ironisch geschreven met

hoofdletters en een k en z in plaats van een c en s om het wat luchtiger over te laten komen), waarnaar ze

ook het album dat ze met haar tweede band maakte vernoemde (voluit “I Got Dem Ol’ Kozmic Blues

Again, Mama!”). De Kozmic Blues verwijst naar het gevoel van existentiële vervreemding, naar de blues

zonder dat daar een directe aanleiding voor is, behalve misschien het besef dat het geen zin heeft om te

zoeken naar de zin van het leven, want die is er niet. In het refrein van de door haarzelf geschreven tekst

van de song “Kozmic Blues” op het gelijknamige album, een song die overigens strikt genomen geen

bluesvorm is, maar een jazzy rockballad, zingt Janis hoe de tijd verstrijkt en hoe alles wat je doet eigenlijk

niet uit lijkt te maken, en hoe mensen elkaar altijd pijn zullen doen, maar – en dit is een belangrijk aspect

van Janis’ blues – dat ze altijd door zal gaan en zal blijven proberen, en dat we allemaal maar beter

kunnen proberen iets van dit leven dat we hebben te maken. (“It don't make no difference, baby/But I

know that I could always try/There's a fire inside everyone of us/You'd better need it now /I got to hold it /I

better use it till the day I die...”).

Evenals bij de oorspronkelijke zwarte bluesmuzikanten kan worden gezegd dat de blues voor Joplin als

catharsis fungeerde. Het zingen van de blues is altijd opgevat als een manier om de pijn te overstijgen

door haar te confronteren met kracht en waardigheid. Daarnaast is het een veelvoorkomende

oversimplificatie om te stellen dat de blues alleen maar over Lijden gaat, en het klagen en zeuren over

problemen. De blues gaat over het leven met al haar tegenstrijdigheden en emoties. Dit komt niet alleen

tekstueel tot uitdrukking in het brede repertoire van de blues, maar ook muzikaal kent de blues niet alleen

de langzame klaagzangen in mineur, maar ook vrolijke en dansbare up-tempo nummers.

                                                  
155 Jerome L. Rodnitzky, “The Southwest Unbound: Janis Joplin & The New Feminism”, in The Feminist Art Journal (1976-
1977)
156 John Poppy, “Janis Joplin: Big Brother’s White Soul” in Look (1968)
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Ball and Chain

De kracht van het zingen van Janis lag in het overstijgen van het materiaal van de songs, met name in

relatie met haar interpretaties van songs van anderen. De song waarin dit het meest duidelijk zichtbaar

wordt is “Ball and Chain”, de song waarmee ze definitief doorbrak op het Monterey Pop festival, en dat –

meer dan de nu bij het bredere hedendaagse publiek bekendere songs “Me and Bobby McGee” en

“Mercedes Benz” – gezien kan worden als haar trademark song. 157 Biograaf Amburn schijft over Janis en

deze song: “From the first ominous phrases of “Ball and Chain”, she gives a new meaning to the blues.

The power of romantic passion to turn human being into hostages has rarely been so starkly or poignantly

evoked. (…) It was the song that best demonstrated her ability to go further into the violent heart of the

blues than perhaps anyone else ever had (…).” 158

“Ball and Chain” was oorspronkelijk een bluessong geschreven en gezongen door bluesdiva Big Mama

Thornton. Janis en de leden van Big Brother & The Holding Company hoorden de song bij een optreden

van Thornton in een jazzclub in San Francisco. Thornton zong het nummer in een majeur toonsoort, op

een losse manier en met een vrij opgewekt karakter, ook qua tempo. Big Brother nam het nummer en zette

het in een mineur toonsoort en speelde het langzamer, waardoor het een wat mystieker karakter kreeg. 159

De tekst van de song verhaalt van de pijn van een door haar geliefde verlaten vrouw en is een

contemplatie over hoe liefde zomaar om kan slaan in een ondraaglijke last (Sittin' down by my

window/lookin' out at the rain/Somethin' grabbed a hold of me/And it felt just like a ball and chain.). Ann

Powers beschrijft hoe de originele vertolking van Big Mama Thornton’s “Ball & Chain” voorzichtig

balanceert tussen verzet en berusting, tussen kracht en kwetsbaarheid en hoe uit Thornton’s stem lijkt

bovenal de vastberadenheid om te overleven te klinken. Janis, in tegenstelling hiermee, maakt van de song

één lang wanhopig protest: “It ain’t fair… this can’t be… I just wanted to hold you… All I ever wanted to

do was to love you…” 160

De song bood Janis veel ruimte voor improvisatie en voor het gebruiken van de stem en haar lichaam als

instrument, door middel van klanken die de emoties van de tekst van de song uitdrukken en versterken.

Hierin ontstond tevens een wisselwerking tussen Janis en de instrumenten, waarbij bijvoorbeeld te horen

en te zien is dat verschillende beats van de drums een respons zijn op Janis’ zang en lichaamstaal. In een

interview zegt Janis zelf over het leggen van emotie in de song in haar performance: “‘Ball and Chain’ is

the hardest thing I do. I have to really get inside my head, every time I sing it. Because it’s about feeling

                                                  
157 De live performance van “Ball and Chain” op Monterey Pop is opgenomen in de film die van het festival werd gemaakt, de
studioversie met Big Brother & The Holding Company staat op het album Cheap Thrills. Een latere live versie van “Ball and
Chain” van Janis met de Full Tilt Boogie Band is te horen op het album Janis Joplin’s Greatest Hits van Columbia Records.
158 Ellis Amburn, Pearl (1992), blz.129
159 interview Sam Andrew, “Big Brother and The Holding Company Live at Winterland '68” in Rolling Stone (1998)
160 Ann Powers, “Janis without tears” (1993)
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things. That means I can never sing it without really trying. See, there’s this big hole in the song that’s

mine, and I’ve got to fill it with something. So, I do! And it really tires me out. 161 Janis’ performance van

de song roept bij velen de onmogelijkheid op van de beschrijving ervan in muzikale termen. Zo schrijft

Greil Marcus naar aanleiding van Joplin’s performance van “Ball and Chain” op het Monterey Pop

Festival: “(…) there’s an instant in the last chorus of the performance when Joplins voice goes…

somewhere else, and it’s simply not credible that the music then ends with an ordinary flourish people can

cheer for. How did she get back?” 162

Performance

“Don’t worry about the words, man. What we’re trying to do is get people moving.”  - Janis Joplin 163

Een concert van Janis Joplin met Big Brother, eind 1967: de bandleden slaan hun eerste akkoord aan

terwijl Janis, uitgedost met veren boas, kralenkettingen, een wilde haardos en een fles Southern Comfort
164, het podium opkomt, de microfoon grijpt en iets begint te schreeuwen. Het is niet verstaanbaar wat ze

zingt, door het enorme volume worden de stem, de gitaren en de drums vervormd tot een nieuw soort

ervaring van geluid, voorbij het horen naar andere gebieden van gewaarwording. 165 Dan, wanneer de

luisteraar zich heeft aangepast aan deze eerste indruk waarin alles tegelijkertijd lijkt te gebeuren, worden

de tonen van de song herkenbaar en zet Janis haar eerste couplet in.

Janis zingt niet alleen, stilstaand voor de microfoon, maar danst, beweegt, roept, gaat op in de muziek en

lijkt zich volledig te laten gaan en te laten leiden door de muziek en zet de woorden van haar zang kracht

bij met haar lichaam. Janis is een “action singer” 166, ze speelt met de microfoon, schudt haar hoofd,

stampt met haar voet, zwaait met haar armen, schudt met haar vuist naar het publiek, gooit haar haren naar

achteren, en trilt en beeft over haar hele lichaam 167, terwijl ze zich door een refrein vecht met hese,

schorre tonen en doordringende jammerende uithalen. 168

Gedurende het optreden smeekt en vleit Janis haar publiek tot het begint te schreeuwen ter aansporing van

de performer, eerst in popcliché uitroepen als “do-it-to-it”, vervolgens in woordeloos gegil en geschreeuw

De bezoekers omgeven het podium, roepen haar naam, vol enthousiasme van het gevoel geraakt te zijn. 169

                                                  
161 Richard Goldstein, “Next Year In San Francisco” in The Village Voice (1968)
162 Greil Marcus, geciteerd in Simon Frith, Performing Rites, Introductie bij Chapter 10. Performance, blz. 203
163 John Poppy, “Janis Joplin: Big Brother’s White Soul” in Look (1968)
164 Mary Houlinhan, “Big Sister & the Touring Co. Joplin play a piece of art” (1999)
165 John Poppy, “Janis Joplin: Big Brother’s White Soul” in Look (1968)
166 Hubert Saar, “Janis” in Newsweek magazine (1969)
167 Michael Thomas, “Janis Joplin: Voodoo Lady of Rock” in Ramparts magazine (1968)
168 Anonymus, “Passionate and Sloppy” in Time (1968)
169 Richard Goldstein, “Next Year In San Francisco” in The Village Voice (1968)
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Het einde van de performance nadert en Janis’ haar zit wild, zweet loopt over haar gezicht en ze ademt

zwaar. Dan wordt de ruimte vervuld met de pijn in Janis’ stem in haar laatste uithaal, terwijl de laatste

klanken van de muziek langzaam wegsterven. Janis pakt haar fles Southern Comfort van de versterker en

drinkt op haar overwinning 170, terwijl ze glimlachend en buiten adem  haar publiek beziet dat zojuist in

een enorm applaus is losgebarsten. 171

De recensies van optredens van Janis Joplin die in die tijd werden geschreven en in de muziekbladen van

de jaren zestig gepubliceerd werden, komen grotendeels met elkaar overeen in de poging in woorden te

vatten wat er gebeurt als Janis en de band op het podium verschijnen. De gebruikte woorden en

terminologie in de recensies geven een goed beeld van de indruk die Janis maakte op haar publiek en de

reacties die ze teweegbracht, met name op personen die haar voor het eerst zagen. Er wordt geschreven

over een enorme kracht of energie die van de performance uitging, met Janis als exploderende “oerkracht”

van emoties, en tonen aan hoe Janis haar publiek, inclusief verslaggever, meekrijgt in deze golf van

ervaring van geluid en emoties.

Het spel van de band wordt in een van de recensies beschreven als slordig en onsamenhangend, hard en

snel, maar zonder dat het ergens naar toe lijkt te gaan. En hoewel de band in de recensie feitelijk wordt

afgekraakt, of in ieder geval in weinig positieve bewoordingen beschreven wordt, wordt Janis als geval

apart gezien; zij maakte boven alles uit indruk door haar enorme energie en roept het beeld op van een

bijna bovennatuurlijke verschijning, een mythologisch wezen, deelnemend aan een religieuze ceremonie

of heidens ritueel, in haar zingen en haar bewegingen op het podium. 172

Opvallend zijn ook de seksuele connnotaties die haar performance oproept, blijkend uit onder meer de

uitgebreide verwijzingen naar Janis’ uiterlijke verschijning, als sexy, en de vergelijkingen met Janis als

“oervrouw”, puur, rauw en gevaarlijk, een vergelijking die versterkt wordt door het gebruik van metaforen

uit de natuur, zoals bijvoorbeeld in de volgende teksten:

“Her gold mini-dress and matching garter around her left thigh gleam in the spotlight” 173; “The quivering

of her lips seems to spread thoughout her entire body, as she writhes and shakes. She screams, yells,

demands, and then becomes passive. An almost innocently child-like smile creases her lips.” 174 ; “(...)

flinging her unruly long hair from her eyes, wiggling her hips and chest, rescuing an errant shoulder strap

on her clinging black silk pajamas, the fissionable body vibrating to seismic impulses as she urges it along
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171 Richard Goldstein, “Pop Music: Ladies Day, Janis Joplin...staggering”, in Vogue (1968)
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or follows it helplessly.” 175 ; “(...) giving all that she has to offer in such a primitively ritualistic way.” 176

Er zijn meerdere voorbeelden van de omschrijving van Janis als oerkracht, en van het gebruik van

metaforen uit de natuur, zoals: “It’s not a pretty sound she makes now. A better word for it would be

“primal.”” 177; (...) in its raw power, like a prehistoric sculpture come to life with all its primal force” 178;

“she stands like an assertive young tree” 179; en: “She plants herself onstage like a firmly rooted tree (...)

And she does one other thing that makes it all so sexy. She needs. Needs to feel. Needs to be screamed at.

Needs to touch - and be touched back.” 180 Dit is een voorbeelden van seksuele connotaties, en het

presenteren van zichzelf als object, evenals: “She wasn’t pretty, she was just plain shake-that-thing

erotic.” 181. Er wordt specifiek de nadruk gelegd op de connectie tussen Janis’ lichaam en de muziek,

letterlijk Janis als “belichaming’ van een soort vrouwelijke oerenergie, en van het idee van emotionele

ongeremdheid: “She’s a living force, the idea of emotional freedom made flesh, the glory of the

uninhibited and the unbridled”. 182

Het zingen van Janis Joplin wordt bijna altijd beschreven als schreeuwen, blèren en brullen, met een

ongeremdheid en een overgave die voor die tijd ongehoord was.  Het schreeuwen van de blues, in plaats

van zingen. Het meest rauwe blues zingen en de heftige bewegingen. Haar performance wordt

omschreven als een aanval op de muziek, waarbij ze de toonsoort tart: “Janis assaults a song with her

eyes, her hips; and her hair. She defies key. shrieking over one line, sputtering over the next (...)”. 183 Janis

voegt hier nog een dimensie aan toe: ze lijkt wanneer ze zingt alles van zichzelf te geven, en zichzelf

binnenste buiten te keren qua emoties, zowel pijn en verdriet, als blijdschap en geluk. 184 Bij Janis lijkt

alles heftig, en intens. Janis wordt beschreven als toonbeeld van emotie en vurige passie als ze op het

podium staat. Hierbij lijkt ze zich te kunnen beroepen op een natuurlijk talent om het publiek te bespelen,

te raken en te bewegen, en hen te laten voelen wat zij voelt, ze te laten huilen, schreeuwen, uit hun dak te

gaan, hun verstand te verliezen - tijdelijk, voor de duur van de performance. 185

Een ander aspect dat sterk uit de recensies naar voren komt is de  beschrijving van de performance als een

totaalervaring. Tijdens de optredens (en met name bij de Big Brother concerten in het begin) lijkt er een

eenheid te ontstaan van muziek, geluid, licht en beeld. Alles komt samen, de performance wordt een
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geheel. Dit leidt tot een ervaring voor de toeschouwer/luisteraar, waarbij het niet alleen gaat om  kijken en

luisteren, maar om het je kunnen laten meeslepen in de performance (en daarin verschilt een live concert

van het beluisteren van een album). Hierin komt de San Francisco rock filosofie weer tot uiting: een

concert als happening en meer dan alleen muziek, integratie van geluid, licht en beeld, belang van het

ervaren, als uiting van een levensstijl, met een semi-politieke dimensie. Deze intensiteit kenmerkt - met

name de eerdere - performances: ondanks dat het bijna onmogelijk is om de sfeer en energie van live

concerten op plaat te reproduceren is iets van deze energie ook terug te horen op de Big Brother albums.

Essentie performance

De essentie van Janis’ performance is moeilijk in wetenschappelijke termen te beschrijven, omdat het gaat

om energie, om emoties en om de ervaring van het erbij zijn. Dit zijn pre-wetenschappelijke noties en  ik

moet hier dan ook een beroep doen op de gedeelde ervaring van de lezer, het zonder woorden begrijpen

waarnaar verwezen wordt, het aanvoelen waar het over gaat.

De aard van de performance, de omschrijving van Janis’ stijl, zoals kan worden opgemaakt uit de

beschrijvingen in bovenstaande passages, kan worden samengevat als dat Janis gezien wordt als kracht,

als energie, als een en al  emotie en ongeremdheid. Haar performance heeft iets groots en overstijgends, in

de pure kracht die het lijkt uit te stralen. 186 Janis’ aanwezigheid op het podium was onweerstaanbaar,

meeslepend en dwong respect af. Janis Joplin wordt beschreven als een fenomeen, en als iets wat niet

eerder is gezien, en zeker niet bij een vrouwelijke performer: “She was as compelling a stage presence as

Morrison, matching her vocal pyrotechnics with appropriate stage deportment, drinking and talking with

the audience while on stage, sometimes launching long, rambling monologues about the futility of war and

the necessity for love and brotherhood.”, schrijft Charles Hamm. 187 Naast het etaleren van haar vocale

talenten vertoonde Janis tijdens haar optredens het bijpassende en voor haar kenmerkende podiumgedrag:

drinken op het podium, praten met het publiek, monologen waarin ze expressie geeft aan de hippie-

ideologie van die tijd.

Janis’ eigen opvatting over haar muziek en haar performance, en wat haar boodschap is, waar het haar

werkelijk om gaat, verwoordt ze in het volgende credo: “I just like to say one thing when I’m onstage,”

(…)“Let yourself go and you’ll be more than you’ve ever thought of being.” 188 Waar het Janis om gaat is

het publiek te laten voelen: “My message,” zegt ze in een interview, “is ‘Get off your butt and feel
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things!’” Door de manier van optreden van Janis, schijnen er maar weinig luisteraars te zijn die deze

boodschap niet doorkrijgen. 189

Relatie met het publiek

De relatie van Janis met haar publiek, en de interactie met het publiek, vormen een wezenlijk onderdeel

van de performance van Janis. Het publiek is niet alleen enthousiast over Janis wanneer ze zingt, maar ook

tussen de songs door, als ze naar haar fles Southern Comfort grijpt en schertst met het publiek. De entre-

acts maken deel uit van de performance, ze horen erbij in de conventies van een popconcert, het is wat het

publiek verwacht en verlangt van een artiest: dat ze naar buiten treedt – van haar voetstuk stapt – om,

naast de muziek, contact te maken met de toeschouwers. Janis zegt zelf over haar relatie met het publiek,

over wat ze geeft aan haar publiek “They say the hell with practicality, I want to feel something, and that’s

what I give them.”. 190 Janis’ stage persona, evenals haar persona in haar dagelijkse – publiek – leven,

geeft het publiek wat ze willen hebben, en wat ze van haar verwachten.

De verhouding tussen performer en publiek is een wisselwerking in het geven en terugkrijgen. Janis, op

het podium, die zichzelf blootgeeft, aanbiedt aan het publiek, hen verleidt, de aandacht opeist. En daarbij

hen ook weer de macht terug te geven, door ze te geven waar ze om vragen, te reageren op wat het publiek

doet – nog meer te geven wanneer het enthousiast is. Dit zegt iets over de kwetsbaarheid van de performer

die tevens een kracht is. De performer geeft een deel van zichzelf, legt haar ziel bloot en/of haar gedachten

(haar innerlijke wereld), maar ook zijn of haar lichaam (het letterlijk presenteren van jezelf op een

podium). Performance geeft ook macht over het publiek, wanneer het lukt om de toehoorders te raken.

Janis praat in meerdere interviews over het alles geven in haar performance en de moeite die het kost om

op die manier je emoties bloot te leggen (zie onder meer het citaat over haar “Ball & Chain” performance

in Muziek & Emotie). Maar ze beschrijft ook de reactie van het publiek en het gevoel van voldoening dat

dat geeft, dat het allemaal waard is: But it’s so groovy when you know the audience really wants you. I

mean, whatever you give them, they’ll believe in. And they yell back at you, call your name, and - like

that.”. 191 Janis omschrijft zelf ook dat dit gevoel van voldoening heeft geleid tot een soort verslaving aan

het optreden voor publiek “I’m on an audience trip,” zegt ze zelf, “when I go on-stage to sing, it’s like the

“rush” that people experience when they take heavy dope. I talk to the audience, look into their eyes. I

need them and they need me. Sex is the closest I can come to explaining it, but it’s more than sex. I get

stoned from happiness. I want to do it until it isn’t there anymore.”. 192 We kunnen dus zeggen dat Janis

het eigenlijk niet zozeer doet voor het publiek, maar voor wat het publiek haar geeft: een gevoel van
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belangrijkheid, geliefd te zijn en gewild te worden. Performen geeft haar macht en het zelfvertrouwen dat

de rol die ze speelt versterkt.

De relatie van Janis met haar publiek is interessant om te zien in de context van de San Francisco scene,

waarvan een belangrijk kenmerk – en een verschil ten opzichte van het verleden en ten opzichte van

andere muziekscenes – het wegvallen van de grenzen tussen de performer en het publiek was.  Eerder

werd in deze context het spanningsveld tussen muziek en commercialiteit genoemd, en de paradox die

onstaat tussen het leven voor het maken van muziek en de aantrekkingskracht van de roem. In de relatie

tussen performer en publiek vinden we een andere, maar vergelijkbare paradox, die raakt aan de theorie

van mythe en werkelijkheid, en aan de essentie van performance.

Enerzijds heb je Janis, op het podium, maar die door het publiek gezien wordt als een van hen, met

dezelfde gevoelens, ervaringen en onzekerheden als diegenen die naar haar zijn komen kijken en die als

het ware één is met het publiek – en de band – in de ervaring van die avond, een gedeelde muzikale

ervaring, van de muziek en de opbouw van de performance in het verloop van de tijd. Voor het publiek is

het nodig, om het goede performance te noemen, dat het zich als deeluitmakend voelt van de performance.

De interactie met het publiek, en de wisselwerking tussen het publiek en wat er op het podium gebeurt

(een interactie die door veel performers als noodzakelijk wordt ervaren voor een goed optreden), versterkt

deze eenheid. Anderzijds heb je Janis, de ster, en Janis en haar band als performers, en het verschil in

hiërarchie tussen de act die op het podium staat en de toehoorders, het publiek. Deze grens is er natuurlijk

wel altijd, een daaraan verbonden een zeker status- en machtsverschil. De performer creëert, de

performance is een act die wordt uitgevoerd, die wordt “uitgestort” over het publiek, dat in die zin maar

moet afwachten wat er komt.

Performance speelt zich af op verschillende niveaus (de muziek, individueel en collectief, het samenzijn

op een bepaalde plaats op een bepaald moment), en omvat, vanuit het perspectief van de luisteraar gezien,

verschillende manieren van contact met de artiest, en met elkaar. Dit contact is een wezenlijk onderdeel

van de ervaring van het publiek, en speelt een grote rol bij de waardering van een optreden door een

luisteraar. Ook al zal dit niet in wetenschappelijke of rationele termen beargumenteerd worden, omdat het

gaat om of ‘het’ er was, of de luisteraar ‘het voelde’ en meegetrokken werd in de muziek. Het criterium

voor de waardering van een performance wordt of er een “spark” is, een vonk, iets wat zowel de artiest als

het publiek het gevoel geeft zichzelf en de ruimte waarin ze zich bevinden overstijgen en meegaan in de

“flow” van muziek, in een roes van ervaring. Het publiek wil geraakt worden en dat kan alleen als het de

performance gelooft. Hier kan een parallel getrokken worden met de ‘suspension of disbelief’-theorie uit
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de literatuur en filmtheorie, die ervan uitgaat dat een lezer of kijker voor de duur van het verhaal de

geboden gecreëerde wereld voor werkelijkheid aanneemt. Een performance moet “echt” zijn.

En hoewel een performance een gecreëerde wereld is, een geconstrueerde werkelijkheid, is zij

tegelijkertijd echt, omdat zij plaatsvindt in de tijd, op een specifiek moment en op een specifieke plaats, in

een specifieke context. Dit sluit aan bij de ervaring van de luisteraar en de redenen waarom zij concerten

bezoeken, en niet genoegen nemen met het gewooon thuis een cd (in die tijd lp) opzetten en luisteren. Dit

is waar het om gaat, het belang van de ervaring, het erbij zijn, het deel uitmaken van een eenmalige en dus

bijzondere gebeurtenis.

De mythe van de natuurlijke performance en de illusie van authenticiteit

Performance, en de beoordeling van een performance door een publiek is, zoals beschreven in de

voorgaande reflectie over performance en echtheid,  gerelateerd aan de emoties en de verwachtingen van

het publiek omtrent de echtheid van performance. Performance begeeft zich in een spanningsveld tussen

echtheid en onechtheid, tussen de creatie, de constructie van een act en de werkelijkheid van het “echte”,

dat wil zeggen alledaagse, leven. Dit roept vragen op over betekenisgeving, authenticiteit en

beeldvorming, en de performance van Janis Joplin kan dan ook in het licht van deze termen worden

bekeken.   

Janis werd in de eerder aangehaalde recensies genoemd als bewegende kracht en energie, als belichaming

van het idee van emotionele vrijheid en ongeremdheid. De aard van de performance en Janis’

performancestijl worden beschreven als pure emotie en energie. Dit is een mythe en het is een van de

mythes over Janis Joplin die het meest hardnekkig en onveranderd is blijven bestaan, daarbij ook mede

instandgehouden en ondersteund door Janis eigen uitspraken over haar zang, haar performance en haar

talent.  In haar artikel “Janis without tears” schrijft Ann Powers: “Purity is a lie, of course, and it’s one of

the most frequently held misconceptions about Janis’ musical talents.” 193 De beschrijvingen van Janis’

performancestijl, het beeld dat over Janis bestaat en dat door haar werd opgeroepen van pure emotie en

instinctieve kracht komen niet overeen met de werkelijkheid; zij vormen een mythe, een verhaal over

Janis Joplin dat – ook door haarzelf – verteld en zo vaak herhaald werd, zodat dit uiteindelijk hét verhaal

van de performance van Janis wordt. Dit is,  zoals eerder beschreven werd in de paragraaf Mythe &

Werkelijkheid in Hoofdstuk 2 De Verhalen, hoe mythes gevormd worden, hoe ze ontstaan en vervolgens

instandgehouden worden.

In veel van de in deze scriptie opgenomen beschrijvingen en citaten van Janis Joplin  zijn voorbeelden te

vinden van deze mythevorming. Rolling Stone gaf Janis bijvoorbeeld de titel “the all-time singer of the

desperate blues”, wat als compliment werd bedoeld, echter de term ‘desperate’ heeft (evenals andere
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citaten/uitspraken en de eerder aangehaalde recensies die haar performance beschrijven) de connotatie van

ongecontroleerde emoties en het puur volgen van instinctieve neigingen; en niet van het talent, de

vaardigheid en genuanceerdheid van een artiest die nadenkt over haar werk. Ook Janis zelf hield de mythe

van de pure emotie in stand door zichzelf op die manier te presenteren. “Joplin encouraged this view of

herself as a natural blues mama, pouring her guts out simply because she had to.” 194 In interviews zegt ze

bijvoorbeeld vaak over haar performances: “I just close my eyes and feel things.” 195 Het romantische

beeld van Janis’ kunst als primitief en instinctueel talent, als natuurlijke gave, gedijt goed als onderdeel

van Janis’ persona, maar komt niet overeen met haar werkelijke manier van werken, zoals waargenomen

door mensen die met haar samenwerkten.

 De performance was perfect uitgedacht, berekend en weloverwogen door een intelligente vrouw, zegt

Sam Andrew, gitarist bij Big Brother en later in Janis’ tweede band in een interview uit 1999.196 “She was

planning out every single shriek and moan as she went…”, zegt producer Elliot Mazer in Myra Friedmans

Buried Alive. 197 Janis’ improvisaties bleken gememoriseerde lijntjes die ze elke keer als ze dezelfde song

deed, op dezelfde manier zong. 198 Een voorbeeld hiervan kunnen we vinden in de verschillende

uitvoeringen van het nummer “Cry, Baby”, in de versie met daarin het komisch ironische spoken word

gedeelte over het mannelijk verlangen naar onafhankelijkheid. 199 En in de intro, waarin ze boven haar

bereik wil gaan, waarna ze herstelt “with a beautifully timed theatrical chuckle”. 200 Van dit nummer zijn

er meerdere (live) versies vastgelegd met dezelfde “spontane improvisatie”. Dit is maar een van de

voorbeelden van hoe Janis werkte, en hoe haar performances ontstaan. Wanneer iets bleek te werken,

wanneer het aansloeg bij het publiek, dan herhaalde ze dit. Dit is geen “liegen” of onechtheid, maar

theater, acteren, en het kenmerkt een professionele performer.

Een performance is geconstrueerd, het is kunst; en kunst wordt gemaakt (daarom is het ook kunst).

Performance vereist professionaliteit en hard werken. Janis en de leden van Big Brother zijn vakmensen

en niet toevallig van de straat geplukte hippies die op een podium zijn gezet. Ze maken lange uren in de

oefenruimte, “working hard to let the soul come out”. 201 Het komt niet vanzelf. In een van haar interviews

heeft Janis het over improvisatie en behoefte aan structuur en kwaliteit en zegt ze iets over

professionaliteit in tegenstelling tot inspiratie waarmee ze zelf de mythe doorbreekt dat je puur en alleen

op je gevoel zou kunnen optreden. Janis legt uit dat de manier waarop ze de songs benaderen geleidelijk
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aan is veranderd naar een meer gestructureerde en minder geïmproviseerde werkwijze: “(...) I don’t like to

improvise a whole lot. Improvising vocally is very hard, we do put some of that into our songs, I have

parts where I improvise, but I’m not going to go on stage for a 45-minute set and just improvise, man. So I

want what we play to have (...) possibility. you narrow down your range from how good you can be down

to where you’re better every time, and you don’t have such a variance. I think the music ought to get to

where at your worst, you’re good, and when you’re inspired, you’re much better. And, in order to get to

where you’re at least good, you’ve gotta learn the tune. You can’t rely on inspiration every night.” 202

Janis was een artiest en wist wat ze deed.  Ze was zich bewust van het effect dat ze had op haar publiek en

gebruikte dat in haar performance, in hoe ze wílde overkomen. Ook Sam Andrew bevestigt de bewuste

constructie van Janis’ stage persona: “She worked on her stage persona. She analyzed what the audience

would expect from a red hot blues mama.”. 203 Janis was er dus bewust mee bezig met hoe ze kon

beantwoorden aan de verwachtingen van het publiek. Het doel van de performance van Janis Joplin

(zowel on stage als off stage) kan dan worden omschreven als het creëren en instandhouden van de illusie

van authenticiteit en echtheid. Janis maakte gebruik van een scala aan stijlmiddelen om haar doel te

bereiken. En dit werkt. Greil Marcus, geciteerd in Simon Frith, Performing Rites, schrijft: “By marshalling

an array of blues and soul mannerisms, she contrives an act that in certain moments (...) ceases to be any

kind of act at all. The means of illusion produce the real (...)” 204

Er bestaat echter ook altijd het risico dat een performance niet werkt. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer

het publiek niet (meer) gelooft in de “echtheid” van de performance. Ook bij de performances van Janis

Joplin komt het voor dat het publiek, of een recensent, een performance negatief beoordeelt. In een

recensie van Rolling Stone van een van de eerste optredens van Janis met de Kozmic Blues Band wordt

Janis te veel show en maniërisme verweten. Rolling Stone heeft het over het de beruchte “Joplin

tendencies toward vocal overkill”, en noemt wat Janis op het podium doet te veel van het goede, letterlijk

een overmatig gebruik van strijdbare middelen: “Janis doesn’t so much sing a song as to strangle it to

death right in front of you”. De verslaggever beschrijft het optreden van Janis als boeiend en interessant

om te zien, maar is van mening dat het eerder thuis zou horen op het gebied van de kermisvertoning, dan

op dat van een  muzikale performance. Verder wordt in de recensie de performance beschreven als een in

elkaar gezette bedachte show, als geveinsd, voorgewend en geaffecteerd. 205 Deze negatieve interpretatie

van haar performance laat zien dat de werking van een performance afhankelijk is van hoe het publiek

haar beschouwt. De beoordelingscriteria van echtheid en authenticiteit van een individuele toeschouwer

gelden niet altijd en voor iedereen en zijn dus niet objectief voor de performance zelf.
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Muziek & Emotie
“I’m full of emotion and I want a release, and if you’re on stage and if it’s really working and you’ve got the

audience with you, it’s a oneness you feel. I’m into me, plus they’re into me, and everything comes together. You’re

full of it. I don’t know, I just want to feel as much as I can, it’s what ‘soul’ is all about.” – Janis Joplin 206

Muziek roept emoties op. Emoties vormen een belangrijke basis voor de waardering van de performance.

De luisteraar wil geraakt worden door de muziek. We spreken dan over iets ongrijpbaars als ‘de ziel’ van

de muziek, maar het gaat natuurlijk vooral om de werking van emoties binnen de performance: muziek

heeft van zichzelf geen emotie, luisteraars en uitvoerders wel. Voor Janis, of liever gezegd, zoals Janis

zichzelf presenteert ging gevoel, in muziek, voor haar boven het verstand. Haar belangrijkste streven is

om het publiek te laten voelen. De betekenis van een performance ligt dan ook niet zozeer in de inhoud

van wat wordt gezongen, maar in de vorm, en in het overbrengen van emoties in de performance. Bij het

opvoeren van een performance heb je niets aan puur gevoel en ongecontroleerde emotie. Je moet dit

gevoel wel zien over te brengen. De emotie moet worden vormgegeven en hiervoor is – en dat zien we

ook in de muzikale ontwikkeling van Janis - intelligentie nodig om de passie te leiden. Deze vorm moet

herkenbaar zijn voor de luisteraar, en raken aan iets in zijn of haar eigen conceptuele structuur of

referentiekader. De herkenning wordt mogelijk door herinnering aan die emotie bij de luisteraar. Hiermee

wordt een meer conceptuele herinnnering bedoeld en niet per se de herinnering aan een bepaalde

gebeurtenis – dan is het nostalgie, dit is een andere vorm van luisteren en van gebruik van muziek die niet

geheel samenvalt met de esthetische ervaring die ik hier probeer te beschrijven.

Een song is geen dirécte expressie van emoties; bij het creëren ervan wordt geprobeerd een bepaalde

emotie in een structuur te vatten; en de vorm perkt dus als het ware de emotie in. Vervolgens is het de

bedoeling - voor de meeste performers althans - om tijdens het uitvoeren van de song die emotie weer op

te roepen (en ín de song te leggen), om als het ware ín de song te gaan zitten en vervolgens die emotie

weer over te brengen op het publiek. Op dat specifieke moment, voor de duur van de performance, is de

oorspronkelijk emotie - of eventueel een andere - weer aanwezig. Dit moment van het zingen, van de

performance, kán dus wel weer een directe expressie van gevoel zijn; maar voor de performance (wat in

feite ook een zekere vorm van acteren is of kan zijn) is dit niet noodzakelijk. Janis zegt zelf over muziek

en emotie, over “echtheid” versus acteren, in een van haar interviews het volgende : “When you’re

performing, it’s like you’re aware of the fact that you’re standing on a stage and that people are looking

at you, so what you do is, like, I suppose an actress; you put your head in a place where you recall all

these emotions, ‘cause you can't really feel ‘em standing out on stage at the Avalon Ballroom, with a
                                                  
206 “Comments From Janis” in Hit Parader (1970)
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thousand spotlights in your face.” De verslaggever vraagt vervolgens waarom niet: “Well, because you

aren't in love right then, are you? You aren't being hurt right then, are you? (...) You're standing on stage.

So you recall all this, and, like, you don't say, “Well, now I'm going to remember January the 14th, when

so-in-so kicked me in the teeth,” I mean, you don't really do that. But you just, when you're singing the

tune, you sort of like put your head in a place, in an emotional place that is apt to that tune.” 207

In haar performance probeert Janis de emoties van de song over te brengen naar haar publiek. Bij een song

als “Ball & Chain” is dat bijvoorbeeld de pijn van een door haar geliefde verlaten vrouw, bij een up-tempo

nummer als “Raise Your Hand” is dat het geluk van het genieten van het moment en het plezier van het

bewegen op het ritme van de muziek. Dit is een weergave van een bepaalde emotie. Het is in principe niet

noodzakelijk dat je als performer die emotie ook daadwerkelijk voelt. In relatie met performance en

echtheid is het echter wel interessant om te kijken naar de verschillende emoties die bij Janis te zien zijn in

haar performance. Janis geniet zelf ook zichtbaar van haar optreden, van haar eigen klanken, van de

muziek van de band. Dit is bijvoorbeeld te zien in de “Ball and Chain” performance in de video Janis. The

Way She Was, waarin ze ook de illusie van echtheid van emoties in de  performance doorbreekt door af en

toe “uit haar rol te stappen” en er een glimp van de ‘echte’ emotie van de persoon Janis is te zien, in een

reflectie op haar eigen performance. Zij doet dit bijvoorbeeld met lachjes als ze moeite heeft moeten doen

om een noot te halen (zoals ook in de intro van de eerder genoemde performance van “Cry, Baby”, hoewel

het daar weer nadrukkelijk bij haar performance hoort, en eerder een expressie is van haar stage-persona

dan van Janis’ eigen emotie, een onderscheid dat, hoewel subtiel, wel merkbaar te onderscheiden is). Dit

beeld laat zien dat Janis er van bewust is dat ze op een podium staat en dat haar zingen een kunst is. Ook

bij het einde van de song is die omslag te zien in de performance, wanneer er een bepaalde trots op haar

gezicht verschijnt, de glimlach van een performer die erin geslaagd is haar act en performance goed over

te brengen.

Het beschrijven van performance en muziek en emotie in termen van echtheid versus acteren en het zien

van de essentie van performance als het creëren van de illusie van authenticiteit, betekent niet dat de

“magie” van de live performance verdwenen hoeft te zijn. Om te eindigen met een citaat van Janis over

performance: “You just feel yourself. It’s just like when you’re making love to someone, you know, how

you’re completely, supremely with that moment, like that’s all that’s happening, ever, you know. That’s

sort of the way it is when I’m singing, you sort of get just inside yourself, and that becomes entirity. That’s

why it’s so fulfilling, because it’s real. It’s not just a veneer, it’s not just a performance, it’s really a

moment (...)” 208   

                                                  
207 Mark Wolf, “Janis Joplin: Queen of Rock, An Intimate Talk. The Uninhibited Janis Joplin” (1968)
208 Janis in een interview in London 1969, in documentaire Janis Joplin. The Way She Was (1974)
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Conclusie
“Being an intellectual creates a lot of questions and no answers. You can fill your life up with ideas and still go

home lonely. All you really have that really matters are feelings. That’s what music is to me.” - Janis Joplin

Er is veel gezegd en geschreven over Janis Joplin. In hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 werden verhalen en

interpretaties van Janis Joplin gepresenteerd vanuit de verhalen over haar leven en volgens haar muzikale

ontwikkeling en werk. Hieruit is duidelijk geworden dat er verschillende manieren zijn om haar leven en

werk te bezien en dat dit afhankelijk is van welke interpretatiekaders gekozen worden en welke thema’s er

worden belicht. In dit laatste deel geef ik bij wijze van conclusie een reflectie op de betekenissen van Janis

Joplin en een verdere verdieping van enkele van deze thema’s en interpretatiekaders, waarbij de verhalen

en de muziek in samenhang met elkaar worden gezien. Ook wil ik hier nog enkele theoretische noties

geven met betrekking tot betekenisgeving en interpretatie.

De meeste verhalen leggen de nadruk op het dramatische persoonlijke leven van de zangeres en gaan niet

echt in op de muziek. Wanneer je je primair richt op de muziek wordt het een ander verhaal. Het gaat dan

om muzikale betekenissen; en, zoals ik in hoofdstuk 3 heb willen tonen, om het plaatsen van de muziek,

en van de zangeres, in een context. Zelf denk ik dat kennis omtrent de persoonlijke omstandigheden van

de artiest op zich wel kan leiden tot een dieper begrip van de muziek. De context waarin de muziek

gemaakt werd, en dan bedoel ik zowel de sociaal-historische als de specifiek persoonlijke context, is altijd

van belang wanneer er betekenis wordt gegeven aan muziek. Maar uiteindelijk gaat het toch ook om de

muziek. En die muziek is van Janis Joplin ook een van de weinige ‘tastbare’ werkelijkheden waarover we

nu nog kunnen beschikken. Een definitief portret van Janis Joplin is niet mogelijk; en dit was ook niet de

intentie van deze scriptie. Je kan bijvoorbeeld, zoals we in de biografieën hebben kunnen zien, bepaalde

kanten belichten van een complexe persoonlijkheid, en andere niet.

Dit is mijn verhaal en de verhalen in deze scriptie zijn slechts enkele voorbeelden van mogelijke

interpretaties en  manieren van beschrijven. De nieuwe theorievorming creëert ruimte voor verder

onderzoek. Deze scriptie laat meerdere mogelijkheden voor verder onderzoek open, waarvan ik er een

aantal zal aangeven. Naast meer onderzoek of verdere interpretatie van Janis Joplin is het uiteraard

mogelijk om op vergelijkbare wijze onderzoek te doen naar andere iconen uit de popcultuur of andere

culturele fenomenen, met gebruikmaking van dezelfde conceptuele kaders en  onderzoeksmethoden.

Wat ik interessant zou vinden om verder te onderzoeken is de manier waarop nabestaanden controle

proberen te houden over het beeld van de overleden persoon door de controle over de auteursrechten.

Doordat zij de exploitatierechten bezitten, en er aan hen toestemming gevraagd moet worden voor

uitzending, publicatie of gebruik van het werk, kunnen zij bepalen wat er wel en niet met het werk
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gebeurt. De nabestaanden hebben dus een bepaalde macht over de media, in de zin dat zij medebepalen

welk beeld er van de overleden artiest naar buiten kan worden gebracht. Voorbeelden hiervan zijn behalve

bij Janis Joplin te vinden bij onder meer het beheer van de nalatenschappen van John Lennon door Yoko

Ono, bij  Jim Morrison en The Doors, en meer recentelijk Kurt Cobain (waarbij Courtney Love de

muziek- en beeldrechten niet vrijgaf voor gebruik in een documentaire die vraagtekens stelt bij de manier

waarop de rockster overleed). In het licht van de in deze scriptie gepresenteerde theorieën met betrekking

tot verhalen, mythevorming en belangen bij de instandhouding van bepaalde interpretaties zou dit

onderzoek nieuwe verhalen en beelden kunnen opleveren, of een nieuw licht kunnen werpen op de

bestaande beelden die we hebben van de culturele iconen en personages in de westerse kunst- en

entertainmentgeschiedenis.

Betekenisgeving en interpretatie
Authenticiteit is een illusie. Een goede performance en, breder gezegd, goede muziek, komt voort uit

vakmanschap en gaat niet zozeer om een directe expressie van emoties maar om het vormgeven van of aan

die emoties. Er wordt vaak door luisteraars verwacht dat de persoon van de zangeres samenvalt met haar

werk, met de woorden die ze zingt. Dat wat ze zingt moet over haarzelf gaan, om eerlijk en oprecht over te

komen. En vaak ligt een groot deel van de waardering van het werk door de luisteraar in deze opvatting.

Maar Janis valt niet samen met haar werk en het gezongene is geen directe en ongemedieerde weergave

van haar eigen emoties en psychische gesteldheid.

Het begrijpen van kunst vanuit het levensverhaal van de maker of uitvoerende kan een manier van

interpretatie zijn. Er wordt dan gezocht naar betekenissen van songs door ze te verbinden met biografische

gegevens. Dit kan een interessant verhaal opleveren, maar voegt vaker weinig toe aan de kracht van een

song, en sterker nog, gaat voorbij aan de essentie van kunst, van performance. De kunst, de performance

valt namelijk niet samen met de persoon of persoonlijkheid van degene die haar uitvoert.

De interpretatie van teksten van songs zou rekening moeten houden met hoe woorden een andere lading

meekrijgen door de manier waarop ze worden gezongen. De woorden van de blues die Janis zong

versterkten het beeld van Janis als eenzaam slachtoffer, maar dit gaat voorbij aan de kracht waarmee ze

die woorden zong. Wanneer je alleen naar de teksten van songs kijkt, los van de manier waarop ze worden

gebracht en de muzikale context waarin ze staan, krijg je een ander verhaal en een eenzijdige interpretatie.
209

                                                  
209 Zie ook de opmerking van musicoloog Robert Walser, geciteerd in Ann Powers, “Janis without tears” (1993) blz. 41: “The
habit of reading a song’s meaning primarily through it’s lyrics does no justice to performers’ ability to use their inventive gifts to
transsubstantiate that meaning.”
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Er kan een discrepantie, of zelfs een kloof, in de betekenisgeving ontstaan tussen de makers en de

ontvangers (in dit geval critici of onderzoekers) van de muziek. Ook kunnen we als luisteraars of

wetenschappelijk onderzoekers de neiging hebben om songs te overanalyseren. En overal een bedoeling of

een diepere betekenis achter zoeken, terwijl de muzikant “gewoon mooie muziek” wil maken. Zoals Janis

zegt: “Music is just about feelin’ things and havin’ a good time! And people have forgotten that, I think.

They’ve got to lay all these big cerebral trips on it (...)”. 210  Dit citaat geeft een goed beeld van de

conventies onder muzikanten omtrent muziek en gevoel, in tegenstelling tot het intellectualiseren ervan.

Betekenissen van Janis Joplin

Het leven van Janis Joplin kan worden beschreven volgens bepaalde thema’s: bijvoorbeeld de muziek, de

drugs, de liefde/seksualiteit, de vrijheid, de eenzaamheid en de roem. Deze thema’s zijn onderling met

elkaar verbonden en vloeien in elkaar over, of kunnen in ieder geval met elkaar in verband worden

gebracht. Welk verhaal wordt verteld hangt af van welke invalshoek gekozen wordt. De ingezette

interpretatiekaders bepalen het verhaal dat wordt verteld (bijvoorbeeld sociologisch, psychologisch,

muziekwetenschappelijk of feministisch). Deze thema’s zijn voorbeelden, voortvloeiend uit mijn eigen

onderzoek en mijn interpretatie van de in deze scriptie gepresenteerde verhalen. De betekenis van Janis

Joplin kan ook worden beschreven in termen van het overschrijden van grenzen (dat wil zeggen het

overschrijden, exploreren, en uiteindelijk vervagen van grenzen, het treden buiten de gebaande paden en

het zoeken van een eigen weg).

Janis vertoonde een enorme gedrevenheid, onder meer in het najagen van geluk, wat mede neerkwam op

het weigeren zich te laten beperken door grenzen. Letterlijk de grenzen van staat (opgegroeid in Texas,

vertrokken naar San Francisco, Californië). Het overschrijden van de grenzen binnen de muziek door de

vermenging en invloeden van meerdere stijlen. Het overschrijden van de zogenaamde racial boundaries,

de zwart-wit tegenstellingen, door het gebruiken van invloeden uit de zwarte muziek. Daarbij ook het

overschrijden van de grenzen van “vrouwelijkheid”, het verzet tegen het ideaalbeeld van schoonheid, en

van wat een ‘good girl’ zou moeten doen en laten in die tijd. Het weigeren zich te laten vangen in de

vaststaande rollen die voor vrouwen in de muziekindustrie - en in het leven in het algemeen - waren

weggelegd. Verder ook het overschrijden van de grenzen van het zelf, het zoeken naar wat iemand

aankan: zelfdestructieve neigingen, en het denken dat ze alles aankan (en dan vooral in connectie met het

gebruik van alcohol en drugs). En tenslotte, het overschrijden van de grenzen van de stem. De manier

waarop Janis haar stem gebruikte leek op langere termijn niet bevorderlijk voor haar zangcarrière. Janis

leefde voor vandaag.

                                                  
210 Mark Wolf, “Janis Joplin: Queen of Rock, An Intimate Talk. The Uninhibited Janis Joplin” (1968)
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Janis’ muziek, en dan vooral haar stem, en haar persoonlijke verhaal spreekt niet iedereen aan. De manier

waarop zij in haar muziek haar pijn en gevoel uitspreekt en exploreert wordt door sommige mensen als

‘too much’ ervaren. Na het verlaten van Big Brother werd haar werk iets meer ingetogen (misschien

omdat ze het niveau van intensiteit niet langer kon vasthouden, misschien om andere redenen, die later

duidelijk geworden hadden kunnen zijn). Haar laatste twee albums lijken een overgangskarakter te

hebben. Duidelijk worden de veranderingen die Janis doormaakte in haar muzikale ontwikkeling. Maar de

vraag blijft hoe Janis muzikaal gezien verder was gegaan vanaf hier, en of ze deze ontwikkeling verder

doorgezet zou hebben. Janis Joplin’s carriere duurde minder dan vijf jaar. Ze stierf te vroeg om een aantal

dingen met meer zekerheid te kunnen zeggen. Haar dood laat vragen open over de verdere ontwikkeling

van haar artisticiteit, haar muziek en de betekenis die zij later zou kunnen hebben gehad.

Janis Joplin als symbool en icoon

Janis Joplin werd gezien als koningin van de tegencultuur. Zij paste in veel opzichten echter niet in die

cultuur (onder andere door haar keuze in drugsgebruik, maar vooral door haar professionele ambities). De

jaren zestig worden vaak beschreven als een tijdelijke onderbreking van de geschiedenis, zonder

continuïteit of verbinding met het verleden en de toekomst. Maar de geschiedenis is een doorgaande lijn:

zij hield niet eind jaren zestig op om weer opnieuw te beginnen in 1970. De sixties hebben de muziek, en

de (pop-) cultuur blijvend veranderd, en hebben invloed gehad op latere ontwikkelingen. De jaren zestig

vloeiden logischerwijs voort uit de ontwikkelingen in de jaren vijftig, en de tegencultuur was in zekere zin

een voortzetting van haar voorloper, de beat-cultuur van die tijd. Janis zelf wilde liever niet geassocieerd

worden met de term “hippie”, zij zag zichzelf eerder als een beatnik: “Hippies believe the world could be

a better place. Beatniks believe things aren’t going to get better and say the hell with it, stay stoned and

have a good time.” 211

Maar de waarden die Joplin en haar muziek belichaamden - het zoeken naar uitersten, het benadrukken

van rauw, puur en intens gevoel, de utopische visie van genot als levensstijl - kunnen gezien worden als

onderdeel van de essentie van de sixties. Joplins uitgesproken eigen stijl overschaduwde deze connectie

soms, maar de link is toch duidelijk aanwezig, zowel muzikaal als qua tekstuele thematiek en levensstijl.

De dood van Janis Joplin (en die van Jimi Hendrix twee weken daarvoor) aan een overdosis kan in dit

licht dan ook worden beschouwd als voorbode van het naderende einde van de hippiegeneratie, als een

van de tekenen van de onvermijdelijke verandering van de sociale atmosfeer die op dat moment al gaande

was. Maar om Janis’ dood als enige les te zien en te gebruiken als waarschuwing je niet te laten gaan, doet

geen recht aan waar Janis - en haar muziek - voor stond.

                                                  
211 Anonymus, “Passionate and Sloppy” in Time (1968)
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Janis Joplin behoort tot de groep personen of iconen in de popcultuur die zowel van belang is vanwege

haar muziek als door de persoon die ze was; of liever gezegd, wie het publiek wilde zien dat ze was.

Onder de Amerikaanse rock performers kan ze, na Bob Dylan misschien, gezien worden als een van de

belangrijkste makers, uitvoerders en als belichaming van de mythologie van haar generatie. Daarnaast was

zij de enige vrouw die een dergelijke status zou krijgen in wat in feite een mannencultuur was. Janis was

de enige culturele heldin van de jaren zestig die de vrouwelijke ervaring van de zoektocht naar bevrijding

zichtbaar en publiek maakte. Janis moest haar eigen weg creëren en ze had hierbij weinig referenties. Janis

heeft haar eigen verhaal. Het is het eerste verhaal van de vrouwelijke superster, dat de basis heeft gelegd,

en een voorbeeld is geweest, voor vrouwen in de rockmuziek daarna.

Persoonlijke reflectie

“If truth is that which lasts, then art has proved truer than any other human endeavor. What is certain is that

pictures and poetry and music are not only marks in time but mark through time, of their own time and ours, not

antique or historical, but living as they ever did, exuberantly, untired.” – Jeanette Winterson, Art Objects

Een persoonlijke vraag waar ik tegen aanliep is hoe krijg ik de muziek van Janis Joplin – de energie, de

sound, haar stem, de reactie die zij bij mij teweegbrengt – in de scriptie. Wel, dat is niet gelukt. Woorden

kunnen nooit datgene zijn waar ze naar verwijzen. Wat ik wel hoop is dat er tussen de regels door, of in de

toonzetting van de tekst, voldoende liefde, respect en enthousiasme voor de muziek en de vrouw Janis

Joplin spreekt. Deze tekst is ook iets anders, iets op zichzelf staands; een verhaal dat verwijst naar andere

verhalen, en naar een werkelijkheid van muziek (en een leven van een zangeres, in een bepaalde

afgebakende periode in de geschiedenis). Maar het blijft een tekst, een scriptie die aan bepaalde

(wetenschappelijke) eisen van vorm en inhoud moet voldoen en – en daardoor beperkt wordt, door haar

eigen aard.

De eerdere generatie zegt vaak dat “je erbij had moeten zijn”, en dat het opgenomen (en bewaard

gebleven) materiaal van Janis het niet haalt bij haar live optredens. Maar dit materiaal is wat er nog is. De

muziek blijft, en is wat er rest voor een hedendaagse luisteraar, met haar eigen referentiekader. En raakt

deze nieuwe luisteraar misschien anders dan toen, maar even levendig en echt. Janis’s stem, gevormd door

haar eigen tijd en de geschiedenis die zij zelf meebracht, die even echt klinkt. Het is moeilijk om de

muziek van Janis Joplin te beluisteren zonder dat het haar historische context oproept, vanwege de

verbondenheid met die specifieke tegencultuur en plaats die ze daarin had. Maar Janis Joplin maakte haar

muziek voorbij deze termen. De muziek heeft haar magie of energie niet verloren. De muziek overstijgt de

grenzen van de tijd en toont dat het ook mogelijk is om op deze manier naar Janis te luisteren: los van de

verhalen, de mythes en het symbool dat ze werd door hoe anderen haar zagen. Hoewel Janis Joplin
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verbonden is met die specifieke context, tijd en cultuur, kan haar muziek klinken alsof ze deeluitmaakt

van de huidige tijd en cultuur, wat ze in zekere zin ook doet. Ze heeft haar plaats in de (geschiedenis van

de) hedendaagse cultuur, maakt deel uit van ons referentiekader; en blijft daar bestaan en ontwikkelt zich

in de oren van de nieuwe luisteraar, die aan haar weer nieuwe betekenissen toekent.

Subjectiviteit & wetenschappelijkheid

Interpreteren is per definitie een subjectieve bezigheid. Dit wil echter niet zeggen dat het daarom niet

wetenschappelijk is. In elke vorm van wetenschapsbeoefening bestaat er een subject-object relatie tussen

de onderzoeker en het object van onderzoek. De persoonlijke betrokkenheid van de onderzoeker speelt

altijd een rol, hij of zij is nooit ‘waardevrij’ en in die zin kan wetenschappelijk onderzoek nooit ‘objectief’

zijn. In tegenstelling tot de traditionele positivistische wetenschapsopvatting, waarbij het gaat om

‘waarheden’, te ontdekken door de onafhankelijke, gedistantieerde onderzoeker, gaat het  er in de

‘nieuwe’ wetenschapsopvatting  om samenhang te brengen tussen de eigen opvattingen, de theorieën en de

gegevens. Nog afgezien van de vraag of de werkelijkheid onafhankelijk van het subject bestaat, 212 is er

dus niet een objectieve werkelijkheid die een bepaalde ervaring of waarneming bij de onderzoeker

veroorzaakt. De onderzoeker brengt samenhang tot stand. Op deze wijze wordt een ‘werkelijkheid’

gecreëerd.

Mythes en verhalen creëren werkelijkheden. Er bestaat niet één definitieve waarheid. Een verhaal is een

verhaal en niet de werkelijkheid zelf. Elke vorm van beschrijving van een werkelijkheid houdt

interpretatie in. Verhalen zijn verbonden met de belangen van degene die ze vertelt (en hierdoor gekleurd).

Ook wat niet gezegd wordt heeft betekenis. Feiten zijn eigenlijk geen feiten. Objectiviteit bestaat niet (is

een onmogelijkheid).

Het is een mythe dat wetenschap tot zekerheid leidt. Een interpretatie is een constructie van betekenissen,

die ruimte laat voor andere mogelijkheden. Elke interpretatie is tevens een nieuwe tekst, die vervolgens

door anderen weer geïnterpreteerd kan worden. De hoogste ‘zekerheid’ is intersubjectieve

overeenstemming tussen meerdere onderzoekers. Maar zoals gezegd kunnen verschillende

interpretaties/theorieën naast elkaar bestaan. Onderzoek dient dan ook te worden beoordeeld volgens het

criterium van adequaatheid, in tegenstelling tot waarheid. Er zijn geen ‘ware’ betekenissen. Een

‘objectieve’ werkelijkheid is niet aanwezig (en kan er ook niet zijn).

In deze scriptie heb ik geprobeerd een theoretisch kader te geven voor de interpretatie van muziek. Daarbij

hoop ik dat ik heb laten zien dat het niet alleen mogelijk is om interpretatietheorieën uit de

                                                  
212 Dit is een filosofische discussie gebaseerd op Immanuel Kant’s onderscheid tussen het ‘Ding an Sich’ (wat we niet kunnen
kennen) en het ‘Ding für Mich’.
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literatuurwetenschap en de cultural studies toe te passen op muziek, maar ook dat dit wenselijk is. Door

aansluiting te zoeken bij ontwikkelingen in andere (kunst-) disciplines is het mogelijk het

muziekwetenschappelijk paradigma uit te breiden, en het gangbare musicologische onderzoek te

verruimen door het stellen van nieuwe vragen en door het gebruiken van nieuwe theorieën. Alleen op deze

wijze zal het mogelijk zijn te komen tot een ‘new musicology’.

Tot slot wil ik nog enkele dilemma’s aangeven die een rol spelen bij de recente ontwikkelingen in de

wetenschappelijke theorievorming in het algemeen, en bij de in deze scriptie besproken theorieën van

interpretatie in het bijzonder. Het gaat hier om binaire opposities, die in onze cultuur als vaststaande

tegenstellingen worden gezien. Voor de ontwikkeling van een nieuw wetenschappelijk paradigma dienen

deze binaire opposities echter overstegen te worden.

Een van de belangrijkste dilemma’s is de tegenstelling tussen weten en voelen. Binnen de wetenschap is er

sprake van een verwevenheid van kennis en rationaliteit met emoties en belangen van de onderzoeker.

Hier moeten we mee omgaan. Daarnaast spelen bij interpretatie en onderzoek naast bewuste ook

onbewuste processen een rol. De opvatting dat wetenschap een objectieve bezigheid is, waarin

subjectiviteit geen rol mag spelen, is dan ook niet houdbaar. Dat interpretaties subjectief zijn betekent niet

dat ze daarom niet wetenschappelijk zinvol kunnen zijn. Dat er geen  objectieve waarheid bestaat betekent

ook niet dat je niets meer kan zeggen of dat je je niet kunt committeren aan een interpretatie. Met wat je

schrijft zeg je altijd ook iets over jezelf. Een goede onderzoeker, biograaf of schrijver heeft een visie en

durft die expliciet te maken en af te zetten tegen andere verhalen en visies, zonder te pretenderen dat hij of

zij de allesomvattende waarheid in pacht heeft. Een goede onderzoeker, biograaf of schrijver is zich

bewust van haar eigen invloed en van de beperkingen van zijn of haar verhaal (maar laat zich daardoor

niet weerhouden van het schrijven van dat verhaal).

Een laatste dilemma is het spanningsveld tussen de ‘open’ tekst en de beperkingen die diezelfde tekst

oplegt. De nieuwe theoretische stromingen scheppen ruimte voor betekenisgeving door de luisteraar. Dit

wil echter niet zeggen dat er geen grenzen zijn aan de interpretatie. De mogelijkheden voor interpretatie

worden ingeperkt door de context van de tekst zelf. Interpretatie vindt altijd plaats op grond van een tekst

en de luisteraar dient zijn/haar interpretatie dan ook te onderbouwen op grond van deze tekst. Wat je zegt

moet je ergens vandaan halen en moet consistent zijn met datgene waar je naar verwijst. Het is hierbij

onmogelijk vast te stellen wat de ‘ware’  betekenis is, het is echter wel altijd mogelijk te zeggen wat geen

legitieme interpretatie is. Dat meerdere interpretaties naast elkaar kunnen bestaan wil niet zeggen dat je

vervolgens niet mag kiezen voor die éne interpretatie boven een andere.
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En waar ik graag mee zou willen besluiten is de positieve gedachte dat de mogelijkheden van interpretatie

nieuwe, zinvolle manieren van kijken kunnen bieden, en op die manier iets toevoegen aan kennis en aan

de wetenschap. Met deze scriptie heb ik willen laten zien dat er verschillende manieren zijn waarop je een

cultureel fenomeen wetenschappelijk kunt benaderen. Hierbij heb ik willen aantonen dat de keuze voor

een perspectief of kader bepalend is voor het het verhaal dat vervolgens ontstaat. En dat er aan deze keuze,

die ook onbewust gemaakt kan zijn, belangen zijn verbonden. Wat ik graag zou willen bereiken of in ieder

geval nastreven is dat mensen zich hiervan bewust zijn. Dat we ons realiseren dat er nooit een vaststaande

of volledige waarheid is of kan zijn. Maar dat in plaats daarvan verschillende beelden, diverse kanten of

perspectieven die belicht zijn, naast elkaar kunnen bestaan.

Het is hierbij voor mij niet het eerste criterium of iets waar is, maar of iets interessant is. Het gaat mij om

de zoektocht naar nieuwe betekenissen door bestaande verhalen in een ander licht te zien, of te

combineren met andere verhalen en theoriën. Hoewel ik in deze scriptie een aantal verhalen als mythes

bestempel of ontmasker door ze naast een andere waarheidsversie te presenteren, is het zoeken naar ‘de

echte waarheid’ omtrent Janis Joplin niet mijn primaire doelstelling geweest. Ook het nieuwe verhaal, dat

ontstaat door mijn beschrijven van eerdere interpretaties, is niet definitief of volledig. Zij wil een

aanvulling zijn op eerdere kennis, en staat vervolgens – als een tussenstap of als een nieuw plateau – weer

open voor verdere uitwerking en ontwikkeling door nieuwe verhalen van anderen. Dit is wat volgens mij

wetenschap is en zou moeten zijn.
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Janis Joplin Chronologie

Janis Lyn Joplin wordt geboren op 19 januari 1943 in Port Arthur, Texas.

Groeit op in Port Arthur. Relatief gelukkige kindertijd. Het gaat mis wanneer

ze een jaar of veertien is en zich realiseert dat ze zowel uiterlijk als innerlijk niet

kan voldoen aan het ideaalbeeld dat heerst in de burgerlijke gemeenschap

die Port Arthur is.

1960

Wordt als ‘one of the boys’ opgenomen in groepje outsiders. Leest ‘On the Road’

van Kerouac (affiniteit met de levensstijl van de Beats). Zich afzetten tegen de

burgerlijke moraal van het conservatieve Port Arthur.

Ontdekt dat ze kan zingen. Imiteren van Odetta, luisteren naar Leadbelly platen.

Haalt haar middelbare school diploma en schrijft zich in bij Lamar College,

Beaumont.

Trip naar Los Angeles (Venice Beach, Califormia Beat scene)

1961

Eerste optreden Halfway House in Beaumont

1962

optredens in Purple Union, Houston

opname reclame jingle “This Bank is Your Bank” (eerste opname waarop Janis te

horen is)

werkt in de zomer als serveerster, bezoekt in haar vrije tijd de Louisiana bars

verhuist naar Austin (“The Ghetto”)

schrijft zich in voor Fine Arts Program aan de University of Texas in Austin

(schilderen, stijlvoorbeeld Modigliani)

optredens met de Waller Creek Boys (folk/bluegrass), onder andere in Threadgill’s

1963

Lift naar San Francisco met Chet Helms (post-beat scene)

Optredens in North beach coffeehouses (o.a. Coffee Galery)
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Begint veel te drinken en speed te gebruiken

Leeft gedeeltelijk ‘on the streets’ (en komt in ‘neerwaartse spiraal’ terecht)

1964

zomer New York, Lower East Side, ‘intellectueel’ leven met drugs

1965

Keert terug naar Port Arthur, poging tot ‘being a good girl’ (geen drugs en alcohol)

Angst om weer te zingen vanwege de levensstijl van drank en drugs die daar volgens Janis

onlosmakelijk mee verbonden is.

1966

Begint weer met zingen in clubs, voornamelijk Bessie Smith en Folk Blues

mei/juni Vertrek naar San Francisco met Travis Rivers

4 juni Gaat zingen bij Big Brother & The Holding Company

10 juni Eerste optreden met Big Brother in de Avalon Ballroom

juli Verhuist met de band naar Lagunitas

optredens o.a. Fillmore, Avalon, Fairgrounds (Monterey)

augustus engagement voor vier weken Mother Blues Chicago

23 augustus Big Brother tekent contract Mainstream Records

najaar optredens Avalon, Matrix, Golden Gate Park (Love Pageant Rally)

1967

januari Big Brother verhuist terug naar San Francisco (Haight Ashbury)

Optredens New Year’s Wail/Whale (Panhandle Park) & Eerste Be-In in Golden

Gate Park (14 jan.)

februari Gaat samenwonen met Country Joe McDonald

Optredens o.a. Matrix, Avalon, Fillmore, en California Hall

17 & 18 juni Monterey Pop Festival (twee optredens za.mi. en zo.av., laatste opgenomen in film

D.A. Pennebaker). Dit optreden, met name “Ball and Chain” betekent doorbraak Janis

& Big Brother naar groter publiek

Andere optredens o.a. Summer Solstice (Golden Gate Park), Avalon, Hollywood

Bowl (LA) en clubs in Denver, Seattle, Vancouver, Boston, LA en Chicago
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augustus Release debuutalbum “Big Brother & The Holding Company (Mainstream records)

november management deal met Albert Grossman

december Kerstmis terug naar Port Arthur

1968

februari Big Brother tekent bij Columbia Records

maart-april opname-sessies voor Cheap Thrills (Columbia Studio’s New York)

Optredens in o.a. Detroit, Fillmore East (New York) en Winterland (San Fransico,

13 april)

Band wordt nu aangekondigd als “Janis Joplin and Big Brother & The Holding Company,

steeds meer media-aandacht voor “de ster” Janis Joplin.

augustus release Cheap Thrills album (verkoopt meer dan 1 miljoen ex. In de eerste maand)

september “Break up” met Big Brother (Janis verlaat de band)

1 december laatste optreden met Big Brother in San Francisco

december Kozmic Blues Band wordt opgericht

1969

jan./feb. Eerste optredens met Kozmic Blues Band (debuut was 21 december 1968, o.a. in

New York, Boston, Vermont, Toronto (Canada)

maart opnames Ed Sullivan Show

optredens in San Francisco

april-mei Europa tour (11 april Amsterdam, verder Stockholm, Parijs, Frankfurt,

 Kopenhagen en Londen)

juni opnamesessies Kozmic Blues album (Los Angeles)

juli optreden Atlanta Pop Festival

opname Dick Cavett Show

16 augustus optreden Woodstock Music and Art Festival Bethel, New York (Woodstock duurde 3

 dagen, 15, 16 en 17 augustus)

aug./sept. optredens o.a. New Orleans, Los Angeles (Hollywood Bowl), Austin en Houston

september Release album “I Got Dem Ol’ Kozmic Blues Again, Mama”

19 december Laatste optreden Kozmic Blues Band (Madison Square Garden, New York)
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1970

januari Kozmic Blues Band wordt opgeheven

februari Vakantie in Rio, Brazilië, plan om af te kicken, ontmoet David Niehaus

april Full Tilt Boogie Band wordt opgericht

4 & 12 april reünie-optredens met Big Brother (Fillmore en Winterland, San Francisco)

28 juni-4 juli “Festival Express” Canada tour

10 juli optreden (solo) op Threadgill’s verjaardagsfeestje (Austin, Texas)

12 augustus laatste optreden met Full Tilt Boogie Band (Cambridge, Massachussets)

14 augustus Highschool reünie Port Arthur

september opnamesessies voor Pearl in Los Angeles

4 oktober 1.40 a.m. Janis Joplin overlijdt aan een overdosis heroïne in combinatie met

alcohol,  alleen in haar hotelkamer in het Landmark hotel in Los Angeles
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